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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5  de desembre de 2018, d'acord amb el que disposa
l'article 117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la
Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les
Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (fins el proper dia 7 de gener de 2019), s'obri un
termini de presentació d'esmenes de 8 dies, que acabarà el
proper dia 16 de gener de 2019, que es tramitin davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, en la ses s ió de dia 16 de
novembre de 2018, adoptà l'Acord següent:

9. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei pel qual es
modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació
familiar de les Illes Balears.

L’article 39 de la Constitució espanyola assenyala que els
poders públics han d'assegurar la protecció social, econòmica
i jurídica de la família, així com la protecció integral dels fills.
En l’article 148.1.20 possibilita a les comunitats autònomes
assumir competències en aquesta matèria.

L’article 30.16 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en protecció social de la família, i
l'article 30.27, la competència exclusiva en matèria de dret civil
propi.

El Parlament de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències, va aprovar la Llei 18/2006, de 22 de novembre,
de mediació familiar,  norma que va optar per la figura del
contracte de mediació i per donar-li un caràcter privat i no
públic. La mediació no es considerava un servei públic.
Aquesta llei es desplegà mitjançant el Decret 6/2008, de 30 de
maig, de mediació familiar

Posteriorment, el Parlament va aprovar la Llei 14/2010, de
9 de desembre, de mediació familiar, que va derogar l'anterior 
Llei 18/2006 i que tenia la finalitat que l’activitat de mediació
familiar es des envolupàs mitjançant la xarxa pública de
mediació, sens perjudici de les iniciatives privades que

poguessin sorgir i que haurien de sotmetre la seva actuació a les
disposicions d’aquesta Llei.

A escala estatal, es va dictar la Llei 5/2012, de 6 de juliol,
de mediació en afers civils i mercantils, amb l'objecte
d'incorporar la Directiva 2008/52/CE al dret espanyol i
desplegar la disposició final tercera de la Llei 15/2005, de 8 de
juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei
d'enjudiciament civil en matèria de separació  i divorci. De
conformitat amb l'article 2, la Llei 5/2012 resulta aplicable a les
mediacions en afers civils o mercantils, inclosos els
transfronterers, sempre que no afectin drets i obligacions de les
parts que siguin indisponibles, d'acord amb la legislació
aplicable. D'altra banda, la dis posició final cinquena disposa
que el marc normatiu de la mediació se circumscriu a l'àmbit
competencial de l'Estat en matèria de legislació mercantil,
processal o civil, s ens perjudici de la legislació autonòmica.
Aleshores, les dues normes, tant l'estatal com l'autonòmica,
s'han dictat d'acord amb títols competencials diferents, per la
qual cosa la convivència entre ambdues normes resulta
constitucionalment vàlida, sempre que l'autonòmica respecti el
contingut de l'estatal.

Per tant, resulta necessari modificar determinats articles de
la Llei 14/2010, de 9 de desembre, per tal d'adaptar-ne el
contingut a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, així com assegurar el
dret del menor a ser oït i escoltat sense discriminació per edat,
discapacitat o quals evol altra circumstància, tant en l'àmbit
familiar com en qualsevol procediment administratiu, judicial
o de mediació en el qual estigui afectat, de conformitat amb el
que preveu la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència, A més, s'ha considerat oportú i necessari que
l'article 1, que regula l'objecte de la Llei, estableixi
expressament el deure que té l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de garantir un servei públic de
mediació familiar gratuït.

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la
Cartera de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i
s'estableixen principis generals de les carteres insulars i locals,
va derogar el Decret anterior i estableix igualment en el punt
2.2.1 el servei de mediació familiar, i el defineix com un servei
dirigit a la solució extrajudicial de conflictes sorgits en el si de
la família, amb l'assistència de professionals qualificats i
imparcials que intervenen entre els subjectes implicats per tal
de possibilitar vies de diàleg i obtenir acords justs, duradors i
estables, amb l'objectiu d'evitar que es plantegin processos
judicials, posar  fi als que s'han iniciat i reduir-ne l'abast.

L'article 47 de l'Estatut d'autonomia estableix que la
iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa pertoca als
diputats i al Govern de les Illes Balears.

L'article 35 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, estableix que el Govern exerceix la iniciativa
legislativa prevista en l'Estatut d'autonomia, mitjançant
l'elaboració, l'aprovació i la tramesa posterior dels projectes de
llei al Parlament.

L'article 2.5.c) del Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
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estableix que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
mitjançant la Direcció General de Planificació i Serveis
Socials, és competent en l'elaboració de normativa en matèria
de serveis socials.

Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei per la qual es modifica
la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les
Illes Balears.

Segon. Trametre'l al Parlament de les Illes Balears de
conformitat amb l'article 145 del Reglament de la cambra.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 16 de novembre de 2018
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA
LA LLEI 14/2010, DE 9 DE DESEMBRE, DE

MEDIACIÓ FAMILIAR DE LES ILLES BALEARS
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La família constitueix el nucli fonamental de
desenvolupament de les persones i és una de les institucions
que més ha evolucionat durant el segle XX.

La realitat que presenta actualment l’estructura familiar,
amb l’aparició de noves formes de convivència, com ara unions
de fet, famílies monoparentals o famílies formades per
membres que provenen de ruptures prèvies amb fills  o  filles
d’una o ambdues parts, ha propiciat que els conflictes que hi
sorgeixen s iguin d’una naturalesa més complexa i difícils de
resoldre per la via judicial, fins ara la manera tradicional de
resoldre conflictes. Per això, es fa necessari cercar altres vies
alternatives i complementàries.

Amb independència de les diferents configuracions
familiars, de la diversitat de conflictes en els quals es pot trobar
immersa la família tradicional i de les problemàtiques sorgides
dels  nous models, no s’ha d’oblidar que el benestar de la
infància i la seva protecció han de ser sempre presents perquè
les famílies continuïn essent l’element fonamental en el
desenvolupament biològic, social i psíquic dels fills i filles.

Davant aquestes dificultats, en què coexisteixen aspectes
legals i econòmics amb aspectes emocionals i afectius, el
sistema judicial es troba amb una sèrie de limitacions per a la
resolució corresponent. Per aquest motiu, quan l’adopció de
determinades decisions relatives a l’exercici de les seves
potestats presenta dificultats, les famílies han de saber que
tenen l’opció de solucionar les diferències acudint a
procediments extrajudicials més adequats per a la resolució
d’aquests conflictes, entre els quals es pot assenyalar la
mediació.

Durant la segona meitat de la dècada dels anys setanta del
segle passat, s’inicià la tècnica de la mediació per conciliar
conflictes familiars als Estats Units i, posteriorment, a Europa.

A Europa, l’interès creixent per la mediació familiar es
reflecteix en la Recomanació de 21 de gener de 2001 del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa. Aquesta
Recomanació insta els governs dels estats membres, d’acord
amb les experiències de diversos països, a instituir i dur a terme
la mediació.

La Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el
Codi civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de
separació i divorci, introdueix una nova regla 7a en l’article
770 de la Llei d’enjudiciament civil, que assenyala que les parts
poden sol·licitar de comú acord la sus pensió del procés per
sotmetre’s a la mediació familiar.

L’article 39 de la Constitució espanyola estableix que els
poders públics asseguren la protecció social, econòmica i
jurídica de la família i també la protecció integral dels  fills.
L’article 148.1.20 possibilita a les comunitats autònomes
assumir competències en aquesta matèria.

L’article 30.16 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència
exclusiva en protecció social de la família, i, en virtut de
l’article 30.27, la Comunitat Autònoma té la competència
exclusiva en matèria de dret civil propi.

El Parlament de les Illes Balears, en el marc de les
competències esmentades, va aprovar la Llei 18/2006, de 22 de
novembre, de mediació familiar. Aquesta norma optava per la
figura del contracte de mediació i per donar-li un caràcter
privat i no públic. La mediació no es considerava un servei
públic.

La Llei 18/2006 es desplegà mitjançant el Decret 66/2008,
de 30 de maig, de mediació familiar.

Amb el pas dels anys, es produeix una confluència entre el
desenvolupament de la institució de la mediació familiar i un
procés d’universalització dels serveis socials, la qual cosa fa
que els serveis socials siguin el marc idoni en el qual s’ha
d’encabir la institució de la mediació familiar, atès que, de
vegades, la resolució d’un conflicte familiar requereix una
intervenció coordinada amb altres sistemes de protecció.

En coherència amb aquest plantejament, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de
mediació familiar, per la qual es  derogà la Llei 18/2006, amb
la finalitat que l’activitat de mediació familiar es desenvolupàs
mitjançant la xarxa pública de mediació , sens perjudici de les
iniciatives privades que poguessin sorgir, que haurien de
sotmetre l’actuació a les disposicions d’aquesta Llei.

Així, les administracions públiques han de garantir l’accés
de la ciutadania a la mediació familiar i també la gratuïtat
d’aquest servei d’acord amb el que estableix la Llei.
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La Llei 14/2010 opta per un àmbit d’aplicació ampli que
inclou no només els conflictes originats en les situacions de
ruptura de parella, sinó també altres circumstàncies conflictives
que es poden produir en el medi familiar. 

Posteriorment, l’Estat espanyol va aprovar la Llei 5/2012,
de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. Malgrat
l’impuls que els darrers anys havia experimentat a Espanya, en
l’àmbit de les comunitats autònomes, fins a l’aprovació del
Reial decret llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers
civils i mercantils, no hi havia una ordenació general de la
mediació aplicable als diversos afers civils i mercantils que
alhora n’asseguràs la connexió amb la jurisdicció ordinària, per
fer efectiu així el primer dels  eixos de la mediació, que és la
desjudicialització de determinats afers que poden tenir una
solució més adaptada a les necessitats i els interessos de les
parts en conflicte que la que podria derivar de la previsió legal.

La Llei 5/2012 incorpora al dret espanyol la Directiva
2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2008, sobre determinats aspectes de la mediació en
afers civils i mercantils. Aquesta Directiva es limita a establir
unes normes  mínimes per fomentar la mediació en els litigis
transfonterers en afers civils i mercantils. Per la seva banda, la
norma estatal conforma un règim general aplicable a tota la
mediació que es faci a Espanya i pretengui tenir un efecte
vinculant, s i bé circumscrita a l’àmbit dels afers civils i
mercantils i dins un model que té en compte les previsions de
la Llei model de la CNUDMI sobre conciliació comercial
internacional de 24 de juny de 2002.

Les exclusions que disposa la Llei 5/2012 són per
preservar-ne la regulació en les normes  s ectorials
corresponents.

La mediació està construïda al voltant de la intervenció d’un
professional o una professional neutral que facilita la resolució
del conflicte per les mateixes parts, d’una manera equitativa,
cosa que permet el manteniment de les relacions subjacents i
conserva el control sobre el final del conflicte.

Per les seves característiques d’imparcialitat, neutralitat,
voluntarietat i confidencialitat, la mediació es presenta com un
recurs que obre noves vies per fomentar, des del respecte mutu,
l’autonomia i la lliure capacitat de les persones per decidir el
seu futur.

Les dues normes, tant l’estatal com l’autonòmica, s ’han
dictat d’acord amb títols competencials diferents, per la qual
cosa la convivència entre ambdues resulta constitucionalment
vàlida, sempre que l’autonòmica respecti el contingut de
l’estatal.

En aquest sentit, la norma autonòmica té un caràcter més
restrictiu que la norma estatal, i hi ha diferències en qüestions
d’una gran importància. Entre aquestes diferències hi ha la
relativa a la formació de les persones mediadores: la regulació
autonòmica exigeix un tipus específic de formació universitària
per exercir la mediació, cosa que no preveu la regulació estatal
i que pot fer que la persona habilitada com a mediadora per la
normativa estatal que vulgui actuar com a tal en un conflicte a
les Illes  Balears no ho pugui fer perquè no disposa de la
titulació específica que requereix la norma autonòmica.

Així, amb la finalitat d’eliminar les diferències existents
entre la Llei 5/2012 i la Llei 14/2010 que generen inseguretat
jurídica, i atès que es tracta de dues normes dictades a l’empara
de títols competencials diferents que poden coexistir
vàlidament sempre que la norma autonòmica no contradigui la
norma estatal, es considera necessari modificar determinats
aspectes  de la Llei 14/2010, especialment si es té en compte
l’article 139 de la Constitució espanyola, que declara la igualtat
de drets i obligacions en tot el territori espanyol, així com la
llibertat de circulació i d’establiment.

Finalment, es regula el que estableix l’article 9 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei
d’enjudiciament civil, modificada per la Llei orgànica 8/2015,
de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, que disposa el dret del menor a ser oït
i escoltat sense cap discriminació per edat, discapacitat o
qualsevol altra circumstància, tant en l’àmbit familiar com en
qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació
que l’afecti i que condueixi a una decisió que incideixi en el seu
àmbit personal, familiar o social. Així, s’han de tenir en compte
les seves opinions, segons la seva edat i maduresa. També es
regula el deure de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de garantir un s ervei públic de mediació
familiar gratuït.

Així mateix, en vista de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, s’aprofita la modificació per aclarir i distingir els
diferents procediments i processos que es desenvolupen al
voltant de la mediació duita a terme en l’àmbit de les
administracions públiques.

D’altra banda, l’article 13.1 de la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, sota la rúbrica «millora de la regulació», disposa que
s’ha d’impulsar l’avaluació de l’impacte normatiu que té en la
societat la regulació ja existent, especialment quant a les
conseqüències econòmiques en la ciutadania i el teixit
empresarial derivades de l’aplicació. S’ha d’impulsar la
simplificació normativa, la qual cos a implica la revisió
sistemàtica de la legislació per garantir la qualitat formal de les
normes i el fet que estiguin escrites en termes clars, precisos i
accessibles per a la ciutadania.

A més, d’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, cal dir
que queden suficientment justificats els principis següents: de
necessitat i eficàcia, perquè aquesta norma es tableix el marc
normatiu del sistema de mediació familiar de les Illes Balears
arran dels canvis introduïts en l’àmbit estatal per la Llei 5/2012,
amb la finalitat de garantir a la població de les Illes Balears i a
les persones que exerceixen la mediació les mateixes garanties,
condicions i requisits que els que estableix la normativa estatal;
de proporcionalitat, atès que la norma respecta la distribució
competencial en aques ta matèria i conté la regulació
imprescindible per atendre les necessitats que s’han de cobrir,
després d’haver-se constatat que no existeixen altres mesures
menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions a
les persones  destinatàries; de seguretat jurídica, atès que la
norma s’adapta tant a les normes europees com a la normativa
estatal i autonòmica; de transparència, principi pel qual s’ha de
destacar la participació ciutadana abans i durant el procés
d’elaboració de la norma, i, finalment, d’eficiència, atès que,
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entre altres aspectes, es fa una regulació menys restrictiva dels
requisits necessaris per poder exercir la mediació.

Per acabar, cal destacar l’estudi d’aquesta norma per part
del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, òrgan
consultiu i de participació social en l’àmbit dels serveis socials,
regulat en els articles 53 i següents de la Llei 4/2009, d’11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears. Així mateix, el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears va emetre
dictamen sobre aquesta norma en data 9 d’octubre de 2018,
d’acord amb la Llei 10/2000, de 30 de novembre.

La Llei consta de dinou articles, una disposició transitòria
i dues de finals.

Article primer
Modificació de l’article 1 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

S’afegeix un tercer punt a l’article 1 de la Llei 14/2010,
amb la redacció següent:

"3. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té el deure de garantir un servei públic de mediació
familiar gratuït d’acord amb l’article 6 d’aquesta Llei."

 
Article segon
Modificació de l’article 3 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica el punt 1 de l’article 3 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:
 

"1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei és territorial i afecta
les actuacions de mediació familiar que es duguin a terme
a les Illes Balears."

 
Article tercer
Modificació de l’article 5 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica el punt  2 de l’article 5 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:
 

"2. Els menors d’edat tenen dret a ser oïts i escoltats sense
cap discriminació per edat, discapacitat o qualsevol altra
circumstància, i s’han de tenir degudament en compte les
seves opinions, segons la seva edat i maduresa, d’acord
amb el que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 1/1996,
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor."

2. S’afegeix un tercer punt a l’article 5 de la Llei 14/2010, amb
el contingut següent:

"3. Les parts subjectes a mediació  han d’actuar entre si
d’acord amb els principis de lleialtat, bona fe i respecte
mutu. Durant el temps en què es desenvolupi la mediació,
les parts no poden interposar contra l’altra o les altres cap
acció judicial o extrajudicial amb relació a les qüestions
tractades en la mediació, a excepció de la sol·licitud de
mesures cautelars o d’altres d’urgents i imprescindibles per
evitar la pèrdua irreversible de béns i drets. Les parts han de
prestar col·laboració i suport permanent a l’actuació del
mediador o mediadora."

Article quart
Modificació de l’article 6 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

1. Es  modifica el punt 1 de l’article 6 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:

"1. Obligatòriament, la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació ha de crear i gestionar directament o mitjançant
ens de dret públic o de dret privat, adscrits o dependents, un
servei públic de mediació  familiar de caràcter gratuït.
S’accedirà a aquest servei per derivació del jutjat competent
o per acord mutu de les parts que hagin sotmès a la
jurisdicció competent un conflicte relatiu a matèries
susceptibles de mediació familiar o hagin signat prèviament
una declaració jurada de sotmetre un conflicte a mediació
abans d’iniciar un procediment judicial, d’acord amb
l’apartat b) de l’article 10.1. Aquest servei s’ha de
desplegar reglamentàriament."

2. Es  modifica el punt 3 de l’article 6 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:

"3. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
municipis, d’acord amb les competències respectives,
poden crear i gestionar serveis de mediació familiar, que
s’hauran de desplegar reglamentàriament."

Article cinquè
Modificació de l’article 8 de la Llei 14/2010, de 9  de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 
1. S’afegeix l’apartat g) al punt 1 de l’article 8 de la Llei
14/2010, amb el contingut següent:

"g) Subscriure una assegurança o una garantia
equivalent que cobreixi la responsabilitat civil derivada de
la seva actuació en els conflictes en què intervengui."

2. Es modifica l’apartat b) del punt  3 de l’article 8 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

"b) La informació que comporti una amenaça per a la
vida o la integritat física o psíquica d’una persona, sens
perjudici de l’obligació  del mediador o mediadora de
posar-ho en coneixement de les autoritats competents quan
se’n pugui derivar la possible comissió d’algun tipus
d’il·lícit penal."

3. S’afegeix l’apartat c) al punt 3 de l’article 8 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

"c) La informació que sol·licitin els jutges de l’ordre
jurisdiccional penal mitjançant una resolució judicial
motivada."

Article sisè
Modificació de l’article 10 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 10 de la Llei 14/2010, que passa a tenir
el contingut següent :
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"Article 10
Iniciació del procediment

1. La mediació es pot dur a terme:

a) Abans d’iniciar el procés judicial, quan es produeixen
els conflictes susceptibles de mediació que preveu aquesta
Llei.

b) Quan el procés judicial està pendent, en qualsevol de
les instàncies i recursos, en execució de sentència o en la
modificació de les mesures establertes per una resolució
judicial ferma, en els termes que determini la legislació
processal.

2. El procés de mediació s’inicia per acord mutu de les
parts, o per una de les parts en compliment d’un acte previ
entre les parts de submissió a la mediació.

3. En els supòsits de mediació que dugui a terme el servei
públic de mediació familiar, d’acord amb l’article 6, les
parts han de presentar una sol·licitud de mediació, que s’ha
de resoldre i notificar en el termini màxim de tres mesos. La
resolució ha de tenir el contingut previst en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i ha d’incloure expressament la
designació del mediador o mediadora. Si transcorre aquest
termini sense una resolució expressa, la sol·licitud
s’entendrà desestimada.

4. Quan, de manera voluntària, s’iniciï una mediació mentre
està en curs un procés judicial, les parts, de comú acord, en
poden sol·licitar la suspensió de conformitat amb el que
disposa la legislació processal.

5. En situacions excepcionals i sobrevingudes que facin
impossible la presència simultània de les parts, es poden
utilitzar mitjans tècnics que en facilitin la comunicació a
distància, sempre que es garanteixin els principis que han
de regir la mediació i el compliment de la normativa vigent
en matèria de protecció de dades."

Article setè
Modificació de l’article 11 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 11 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

"Article 11
Sessió informativa i designació del mediador o mediadora

 
1. En la sessió  informativa prèvia, les persones són
assessorades sobre el valor, els avantatges, els principis i les
característiques de la mediació.

2. En els casos de mediació prestada per un servei públic,
correspon al Servei de Mediació designar el mediador o
mediadora que correspongui, per torn de repartiment, tenint
en compte la localitat on s’ha de dur a terme la mediació. El
mediador o mediadora designat ha de citar les parts a la
primera s es s ió , de caràcter informatiu. En cas
d’inassistència injustificada de qualsevol de les parts a la
sessió informativa, s’entén que desisteixen de la mediació

sol·licitada. La informació de quina part o quines parts no
assisteixen a la sessió no és confidencial.

 
3. En cas que duguin a terme la mediació entitats de dret
privat o col·legis professionals, els subjectes de les parts en
conflicte tenen la facultat de triar el mediador o mediadora
de comú acord entre les persones que constin en la llista
que l’entitat o el col·legi professional els faciliti.
 
4. En cas que hi hagi alguna causa d’incompatibilitat de les
que estableix l’article 7 d’aquesta Llei, el mediador o
mediadora ha de declinar la designació, tret que les parts
acceptin expressament per escrit que la mediació continuï
i el mediador o mediadora asseguri poder dur a terme la
mediació amb total imparcialitat. Si les parts no accepten la
continuació de la mediació i la persona designada no se
n’absté, les parts la poden recusar.

 
5. Es poden organitzar sessions orientatives per a les
persones interessades a acudir a aquest sistema de resolució
de controvèrsies, les quals, en cap cas, no substituiran les
sessions informatives prèvies que preveu el punt 1 d’aquest
article."

 
Article vuitè
Modificació de l’article 13 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 13 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

"Article 13
Sessió constitutiva

1. El mediador o mediadora ha de convocar les parts a la
sessió constitutiva, en què s’han de dur a terme les
actuacions següents:

a) Les parts han d’acreditar les seves dades personals i
han de consignar el nom i els llinatges, el document
nacional d’identitat (o un document equivalent), la majoria
d’edat —o, si no, l’emancipació— i la residència habitual.
També han de consignar la condició civil de matrimoni,
fadrinatge, viduïtat, separació o divorci; la circumstància de
constituir parella estable, de fet o grup de convivència, i, si
pertoca, el règim econòmic matrimonial o de la parella.

b) El mediador o mediadora ha de lliurar a les parts un
plec que contengui els principis pels quals es regeix la
mediació, així com els drets i les obligacions d’ambdues
parts.

c) El mediador o mediadora ha d’informar les parts ,
verbalment i de manera comprens ible, de les
caracterís tiques principals del procediment de mediació i
dels seus efectes.
d) El mediador o mediadora ha d’indicar les seves dades
identificatives i, si s’escau, el seu número de registre.

e) El mediador o mediadora ha d’informar, si s’escau, del
cost econòmic del procediment de mediació, el qual, llevat
de pacte en contra, s’ha de dividir per igual entre les parts.
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f) El mediador o mediadora ha de fixar, juntament amb les
parts, la p lanificació de les sessions que puguin ser
necessàries.

2. En cas d’inassistència injustificada de qualsevol de les
parts a aquesta sess ió , s ’entén que desisteixen de la
mediació sol·licitada. La informació de quina part o quines
parts no assisteixen a la sessió no és confidencial.
 
3. En aquesta sessió, el mediador o mediadora ha
d’informar les parts de les possibles  causes que puguin
afectar la seva imparcialitat, de la seva professió, formació
i experiència, així com de les característiques de la
mediació, el cost, l’organització del procediment i les
conseqüències jurídiques de l’acord que es pugui assolir.
 
4. Es poden acumular en un únic acte la sessió informativa
i la sessió constitutiva, sempre que les parts i el mediador
o mediadora hi manifestin la seva conformitat."

Article novè
Modificació de l’article 14 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica el punt 1 de l’article 14 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:

"1. De la sessió constitutiva se n’ha d’estendre una acta en
la qual s’han de fer constar el lloc i la data, les persones que
hi han assistit, la matèria objecte de mediació i l’acceptació
dels principis de la mediació. L’han de signar el mediador
o mediadora i les parts de la mediació com a prova de
conformitat amb les condicions de la mediació. Se n’ha de
lliurar una còpia a cada part."

 
Article desè
Modificació de l’article 15 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica el punt 1 de l’article 15 de la Llei 14/2010, que
queda redactat de la manera següent:
 

"1. La durada del procediment de mediació familiar depèn
de la naturalesa i la conflictivitat de les qüestions que s’han
de tractar, però, en tot cas, s’ha de procurar concentrar les
actuacions i evitar dilacions que allarguin indegudament el
procediment."

 
Article onzè
Modificació de l’article 18 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica la redacció de l’article 18 de la Llei 14/2010,
que queda redactat de la manera següent:
 

"Article 18
Contingut
 
1. L’acord de mediació pot versar sobre una part o sobre la
totalitat de les matèries sotmeses a la mediació i no ha
d’excedir mai les matèries enumerades en l’article 4
d’aquesta Llei. Necessàriament ha de tenir com a objecte
els aspectes determinats en l’acta inicial, llevat que tots els
subjectes, de comú acord, ampliïn la matèria a qüestions

connexes amb les determinades prèviament. En tot cas, els
acords que s’adoptin han de tenir com a prioritat l’interès
superior dels menors i de les persones amb discapacitat.

 
2. En l’acord de mediació han de constar la identitat  i el
domicili de les parts, el lloc i la data en què se subscriu, les
obligacions que cada part assumeix, i que s’ha seguit un
procediment de mediació ajustat a les previsions d’aquesta
Llei, amb indicació dels mediadors que hi han intervingut
i, si s’escau, de la ins t itució de mediació en la qual s’ha
desenvolupat el procediment.
 
3. L’acord de mediació l’han de signar les parts o  les
persones que les representin. Se n’ha de lliurar un exemplar
a cada una de les parts, i el mediador o mediadora se n’ha
de reservar un altre per conservar-lo. En els supòsits de
mediació familiar per derivació judicial, s’ha de fer constar
en l’acta final l’enviament posterior dels acords al jutjat
corresponent.

 
4. El mediador o mediadora ha d’informar les parts del
caràcter vinculant de l’acord assolit i del fet que en poden
instar l’elevació a escriptura pública per configurar l’acord
com un títol executiu.
 
5. Els acords que afectin  interessos de persones menors
d’edat o persones majors d’edat incapacitades judicialment
s’han de convalidar judicialment per configurar l’acord com
un títol executiu."

 
Article dotzè
Modificació de la intitulació del títol III de la Llei  14/2010,
de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica la intitulació  del títol III de la Llei 14/2010,
que queda redactada de la manera següent:

"Organització de la mediació familiar a les Illes Balears"
 
Article tretzè
Modificació de l’article 21 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es modifica l’article 21 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

"Article 21
Funcions

Per acomplir el seu objecte, les funcions del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears són les següents:

1. Gestionar el servei públic de mediació familiar a què fa
referència l’article 6 d’aquesta Llei.

2. Coordinar i gestionar el Registre de mediadors i el
Registre de centres de mediació.

3. Fomentar, facilitar i difondre l’accés a la mediació
familiar regulada en aquesta Llei a l’àmbit territorial de les
Illes Balears i, especialment, en els àmbits professionals
afectats per aquesta Llei.
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4. Estudiar els avenços en les tècniques de mediació
familiar.

5. Promoure cursos i estudis  destinats a la formació
especialitzada dels mediadors familiars, i col·laborar en
aquests cursos i estudis.

6. Elaborar una memòria anual en la qual es recullin totes
les activitats que duu a terme el Servei de Mediació.

7. Col·laborar amb els poders públics, elaborant estudis,
propostes i estadístiques i emetent els informes que li
requereixi el conseller o consellera competent en matèria de
família."

 
Article catorzè
Modificació de l’article 22 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
 

Es  modifica l’article 22 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:
 

"Article 22
Requisits dels mediadors

1. Poden exercir com a mediadores les persones que
disposin d’un títol oficial universitari o de formació
professional superior i de la formació específica per exercir
la mediació familiar, que s’adquireix mitjançant la
realització d’un o diversos cursos específics impartits per
institucions degudament acreditades, amb validesa per a
l’exercici de l’activitat mediadora a qualsevol part del
territori espanyol.

2. Els requisits que han de complir els mediadors per
formar part del s ervei públic de mediació familiar es
regularan mitjançant un reglament."

Article quinzè
Modificació de l’article 23 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 23 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

"Article 23
Centres de mediació

1. Tenen la consideració de centres de mediació les entitats
públiques o privades , es panyoles o estrangeres, i les
corporacions de dret públic que tenguin entre les seves
finalitats  l’impuls de la mediació, facilitant-ne l’accés i
l’administració, inclosa la designació de mediadors, amb
garantia de transparència.

2. Els centres de mediació han de donar a conèixer la
identitat dels mediadors  que actuïn en el seu àmbit i
informar, almenys, de la s eva formació, especialitat i
experiència en l’àmbit de la mediació."

Article setzè
Modificació de l’article 24 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 24 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

"Article 24
Obligacions dels centres de mediació que prestin serveis de
mediació pública

Els centres de mediació que prestin serveis de mediació
pública tenen les obligacions següents:

a) Inscriure’s en el Registre de centres de mediació.

b) Disposar d’un llibre de registre dels mediadors que
prestin serveis en el centre, que s’han d’haver inscrit
prèviament en el Registre de mediadors del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears, el qual s ’ha
d’actualitzar periòdicament.

c) Trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears una memòria anual de les activitats que el centre
hagi duit a terme."

Article dissetè
Modificació de la intitulació del capítol III del títol III, i de
l’article 25 de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de
mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica la intitulació del capítol III del títol III de la Llei
14/2010, que queda redactada de la manera següent:

"Capítol III
Registre de mediadors i Registre de centres de mediació"

2. Es modifica l’article 25 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

"Article 25
Adscripció

1. El Registre de mediadors i el Registre de centres de
mediació depenen del Servei de Mediació Familiar de les
Illes Balears de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació.

2. Aquests registres tenen per finalitat facilitar l’accés dels
ciutadans a la mediació mitjançant la publicitat dels
mediadors i dels centres de mediació que exerceixen
aquesta tasca en l’àmbit territorial de les Illes  Balears. El
Registre de mediadors ha de disposar d’una llista de les
persones inscrites i dels programes i els serveis públics en
matèria de mediació familiar.

3. L’organització, la gestió i les  funcions del Registre de
mediadors i del Registre de centres de mediació s’han de
desplegar reglamentàriament. Aquests registres són de
caràcter públic i informatiu i es constitueixen com una base
de dades informatitzada, accessible mitjançant la pàgina
web de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
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4. La inscripció en aquests registres, tant per a les persones
com per als centres  que desenvolupin l’activitat de
mediació en l’àmbit  territorial de les Illes Balears, és
voluntària, excepte per a les pers ones i els centres que
treballin per al servei públic de mediació familiar de les
Illes Balears. En aquest cas, la inscripció és obligatòria."

Article divuitè
Modificació de l’article 28 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

1. Es modifica l’apartat c) del punt 1 de l’art icle 28 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

"c) No trametre la memòria d’activitats en els supòsits
en què escaigui."

2. Es modifica l’apartat a) del punt 3 de l’article 28 de la Llei
14/2010, que queda redactat de la manera següent:

"a) Actuar en procediments de mediació familiar sense
estar inscrit en el Registre de mediadors, si escau, o actuar
estant inhabilitat."

Article dinovè
Modificació de l’article 31 de la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Es modifica l’article 31 de la Llei 14/2010, que queda
redactat de la manera següent:

"Article 31
Infraccions dels centres de mediació que prestin serveis de
mediació pública

1. Són infraccions lleus dels centres de mediació:

a) No tenir actualitzat el llibre de registre de mediadors
del centre.

b) No trametre la memòria anual al Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.

2. És una infracció greu dels  centres de mediació no
disposar del llibre de registre de mediadors del centre.

3. Són infraccions molt greus dels centres de mediació:

a) Prestar serveis de mediació intentant ocultar-ne la
naturalesa vertadera amb la finalitat d’eludir l’aplicació de
la legislació vigent.

b) Dur a terme l’activitat de mediació sense estar
inscrits prèviament en el Registre de centres del Servei
Mediació Familiar de les Illes Balears."

Disposició transitòria única
Règim transitori dels procediments

Aquesta Llei no és aplicable als procediments iniciats abans
que entri en vigor, els quals es regeixen per la normativa
anterior.

Disposició final primera
Adaptació normativa

El Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
de Serveis Socials i Cooperació, ha d’aprovar un decret que
desplegui l’organització i el funcionament del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears en el termini d’un any
des que aquesta Llei entri en vigor.

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, 16 de novembre de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 14764/18 (complementada amb
l'escri t  RGE núm. 14785/18), dels Grups Parlamentaris
Socialista i Podem Illes Balears, de l'estatut especial de
capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE L’ESTATUT ESPECIAL

DE CAPITALITAT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La ciutat d'Eivissa, que constitueix el centre urbà més
important de les Pitiüses, va ser fundada pels fenicis amb el
nom d'Ibosim al segle VII a.C. Posteriorment, va quedar
inclosa dins l'Imperi Romà, amb el nom d’Ebusus, com a ciutat
confederada.

Al segle X va ser incorporada al territori d'Al-Andalus. Cal
destacar que la ciutat islàmica de Yabisa tenia una superfície
intramurs de 4 Ha i contava amb un sistema defensiu que
permetia la defensa escalonada de la ciutat a través de tres
recintes fortificats independents.

L'any 1114 va tenir lloc l'expedició pisanocatalana, que va
donar lloc a un dur assalt a la ciutat d'Eivissa, i es pot llegir a
testimonis documentals que “de la ciutat a lo més alt es troba
una forta fortalesa”.
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L'any 1235 les tropes catalanes  conqueriren la ciutat
d'Eivissa, on varen fixar el principal temple de l'illa, que varen
dividir en els quartons de Vila, Santa Eulària, Balanzat,
Portmany i Ses Salines.

Durant l'Edat Mitjana i Moderna la institució de govern de
les illes d'Eivissa i Formentera era la Univers itat, amb seu a
Dalt Vila. També al punt més alt de la Vila es trobava el
Castell, la Catedral i la Casa de la Cúria. D'aquesta última ja es
tenen notícies al segle XIII (“la casa on se tenen les Corts o en
que estan les scriptures i processos”).

L'aplicació del Decret de Nova Planta de Felip V suposà la
substitució de la Universitat per la creació d'un únic ajuntament
per les illes d'Eivissa i Formentera, ubicat primer a la seu de la
Universitat i després al convent de Sant Domingo, on es manté,
encara que recentment les dependències municipals s'han
ampliat amb l'edifici de Can Botino.

Mereix especial atenció el reconeixement que ja va obtenir
la ciutat d'Eivissa l'any 1782, quan el rei Carles III li va atorgar
el títol oficial de Ciutat.

Fins l'any 1837, les illes d’Eivissa i Formentera comptaven
amb un únic ajuntament, però a partir d’aquesta data es fixa
l'estructura municipal insular que es manté fins l'actualitat.

La ciutat d'Eiviss a ha estat al llarg de la seva història el
centre neuràlgic de l'illa, amb un port que ha constituït el centre
vital de comunicació amb l'exterior, del comerç, la indústria i
de la vida social en definitiva. És a Vila –aquesta denominació
marca la prudent distància amb la resta de poblacions de l'illa–,
on es construïren els edificis institucionals i de serveis més
significatius, així com l'indret on va tenir lloc el creixement
urbanístic privat més extensiu, modern i progressiu (els bancs,
els primers hotels, els blocs d’habitatges, les zones comercials,
etc.).

II

La ciutat  d 'Eivissa és la capital de l'illa d’Eivissa. Els
antecedents històrics, la consciència ciutadana, la realitat
sociodemogràfica de l'illa i els fonaments legals on s'assenta el
concepte de capital ho ratifiquen. Tot això comporta que el dia
a dia de l'illa graviti entorn de la ciutat.

Conseqüentment, la ciutat d'Eivissa suporta una sèrie
d'obligacions. No dubtem que totes les ciutats tenen els seus
problemes, però la particular posició d'Eivissa a l'illa fa que la
pressió damunt el pressupost municipal sigui incomparablement
superior a la d'altres municipis de població similar que no han
d'assumir determinades obligacions que Eivissa sí suporta.

Entre aquestes característiques particulars podem destacar:
• La seva condició de prestadora universal de serveis públics

a totes les persones de l'illa i de les Pitiüses en general,
siguin  o no residents, siguin o no ciutadans d'Eivissa
(Consell Insular, hospital insular, Universitat, etc.).

• Ser la seu de les institucions judicials, pel fet de l’existència
del partit judicial d'Eivissa (partit judicial número 5 de les
Illes Balears), que comprèn els  municipis de Formentera,
Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan i Santa Eulàlia
del Riu.

• La minúscula extensió del seu terme municipal, que fa que
Eivissa sigui el municipi amb la major densitat de població
de les Illes Balears.

• La particular demografia.
• La ubicació en el seu terme municipal de gran part dels

espais protegits dins de la declaració "Eivissa, Biodiversitat
y Cultura " de la UNESCO.

• El port d 'Eivissa, principal accés de mercaderies a l'illa i
porta d'entrada a Formentera.

Aquests i altres factors comporten que la quantitat de
recursos econòmics de la ciutat no sigui suficient per exercir la
s eva funció de capital de fet de l'illa i de prestar els s erveis
públics de qualitat que els usuaris de la ciutat  -siguin o no
residents- mereixen i necessiten.

III

L'aspiració de la Llei de capitalitat per la ciutat d'Eivissa té
una profusa base jurídica, començant per la Carta Europea de
l’autonomia local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre del 1985,
que considera les entitats locals com un dels principals
fonaments en un règim democràtic.

La Constitució Espanyola recull el dret  a l'autonomia
municipal de manera expressa, que ha de ser respectada per tots
els  òrgans que integren l'Administració pública. Així mateix,
aquesta Llei de capitalitat s’inspira en els principis
constitucionals  de descentralització, desconcentració i
coordinació de l'administració, i també en el de proximitat, amb
el fi de servir els interessos generals de tota la ciutadania, al
mateix temps que facilita la participació ciutadana en la gestió
d'assumptes locals i la seva millora, sense perjudici de la unitat
de govern i gestió del municipi.

La comunitat autònoma de les Illes  Balears té una
particularitat inqüestionable, que és  la fragmentació del seu
territori en illes, la qual cosa atorga a cadas cuna una
idiosincràsia i unes necessitats diferents, com a mínim pel que
fa a qüestions d'organització territorial.

El vigent Estatut d'Autonomia de les Illes Balears així ho
entén i ho determina expressament. De l'Estatut d'Autonomia es
deriva a l'àmbit de cada illa una organització territorial pròpia
i unes institucions de govern pròpies que són els consells
insulars de cada illa. El concepte jurídic de capitalitat va
associat a la seu de les institucions, i això fa que sigui no només
factible sinó necessària la proclamació legal i oficial de la
ciutat d’Eivissa com a capital, derivada del fet acreditat de ser
la seu de les institucions insulars.

El punt on indubtablement se sustenta la reivindicació de la
ciutat d'Eivis s a és  l'article 28 de la  20/2006, de 15 de
desembre, on expressament es reconeix que: ‹‹els municipis on
radiquin les seus dels consells insulars o aquells altres que per
circumstàncies o funcions supramunicipals ho aconsellin
gaudiran, mitjançant llei del parlament, d'un règim especial que
tingui en compte els serveis que presten a la ciutadania en un
àmbit superior al del municipi››. Aquesta norma és
d'inequívoca interpretació i recull expressament la situació de
la ciutat d'Eivissa com a seu del Consell Insular i prestadora
universal de serveis supramunicipals a la ciutadania de tota
l'illa i, fins i tot, de les Pitiüses.
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IV

Aquesta llei crea un òrgan col·legiat estable de relació entre
les adminis tracions autonòmica i municipal, el Consell de
Capitalitat  d’Eivissa, al qual li pertoca la coordinació de les
respectives polítiques relacionades amb el fet de la capitalitat
d’Eivissa, així com el debat i la decisió, si escau, sobre les
competències que s’estimin d’interès concurrent entre les tres
administracions que la integren. La seva composició i
funcionament és compatible amb el respecte al principi
d’autonomia municipal.

Al llarg de l'articulat de la Llei de capitalitat es recullen les
aspiracions de la ciutat d´Eivissa.

Evidentment, es té en compte per això la necessitat d'un
règim financer suficient per fer possibles totes les aspiracions
que l'ajuntament diposita en la Llei de capitalitat.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

1. Aquesta llei té per objecte reconèixer i regular l'estatut
especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, com a seu de les
principals institucions insulars.

2. El municipi d’Eivissa gaudeix del règim jurídic especial que
estableix aquesta llei en el marc de la legislació  bàs ica de
l’Estat, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, de la
legislació sobre règim local de les Illes Balears i, en especial,
de la Llei 20/2016, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.

Article 2

L'Ajuntament d’Eivissa ha de promoure i dur a terme
activitats d'interès comú amb altres ciutats i pobles, amb les
administracions públiques i amb institucions i organismes
europeus i de la resta del món, a l'àmbit de les competències
que li atribueixen aquesta llei de capitalitat i la legislació  de
règim local.

Article 3

1. La ciutat d’Eivissa deté els títols que té atorgats en
consideració a la seva història i a la seva tradició.

2. L’escut oficial de la ciutat d’Eivissa és el que s’adjunta a
l’annex 1.

3. L'Ajuntament d’Eivissa pot crear un himne oficial propi.

Article 4

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ho és també
de l'Ajuntament d’Eivissa.

2. L'Ajuntament d’Eivissa ha de garantir l'ús del català i del
castellà, dins el marc constitucional i estatutari.

3. L'Ajuntament d’Eivissa ha de normalitzar l’ús de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’àmbit de les seves
competències d’acord amb la normativa vigent.

Article 5

D’acord amb aquesta llei, correspon a l'Ajuntament
d’Eivissa dictar les normes reglamentàries que regulen la seva
organització i l'act ivitat municipal en matèria d'obres,
d'intervenció, de serveis i d'activitat econòmica, sempre dins el
marc de la legislació vigent.

Tot  i això, quan es tracti de la regulació de matèries
corresponents als interessos concurrents amb l'administració
autonòmica o insular, s’ha de seguir el que disposa aquesta llei
respecte del Consell de Capitalitat.

TÍTOL II
RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I EL

CONSELL DE CAPITALITAT

Capítol I
Relacions de col·laboració i cooperació

interadministratives

Article 6

Les relacions de col·laboració i de cooperació entre
l’Ajuntament d’Eivissa i les altres administracions públiques es
regeixen pel que disposen la Llei municipal i de règim local de
les Illes Balears, la legislació que regula el procediment
administratiu comú i les altres normes estatals o autonòmiques
que li són aplicables.

Capítol II
El Consell de Capitalitat

Article 7

1. Es  crea el Consell de Capitalitat com a òrgan col·legiat de
caràcter permanent, l’objecte del qual és la coordinació entre
el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa en allò que n’afecta les competències i
respons abilitats derivades del fet de la capitalitat de l’illa
d’Eivissa, com també les competències que s’estimin d’interès
concurrent entre les tres administracions.

2. Correspondrà al Consell de Capitalitat l’estudi i la proposta
de criteris de finançament i, si s’escau, de mesures financeres.

Article 8

1. El Consell de Capitalitat estarà integrat per:
a) L’alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament d’Eivissa, o el

regidor o la regidora en qui delegui, que exercirà les funcions
de Presidència del Consell de Capitalitat.

b) Dos representants de la comunitat autònoma, designats
i cessats pel president o la presidenta de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

c) Dos representants del Consell Insular d’Eivissa, designats
i cessats pel president o la presidenta del Consell d’Eivissa
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e) Dos representants de l’Ajuntament d’Eivissa, designats
i cessats per l’alcalde o l'alcaldessa de l'Ajuntament d’Eivissa.

2. La presidència del Consell de Capitalitat correspon a
l’alcalde o l'alcaldes s a de l’Ajuntament d’Eivissa. Té dues
vicepresidències: una correspon al o  a la representant de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’altra correspon al
o a la representant del Consell Insular d’Eivissa. Hi actua com
a secretari o secretària, el o la titular de la secretaria general del
ple de l’Ajuntament d’Eivissa.

Per raó dels assumptes que se sotmeten a la consideració
del Consell de Capitalitat es poden incorporar a les sessions,
com a membres no permanents, els consellers o les conselleres
competents per raó de la matèria de què es tracti i els regidors
o les regidores de l’àrea corresponent, que actuen amb veu i
sense vot, llevat de quan actuïn com a substituts de membres
permanents del Consell de Capitalitat, d’acord amb el que
estableix el règim de substitucions previst reglamentàriament.

Article 9

1. El Consell de Capitalitat ha d’aprovar el seu reglament de
funcionament d’acord amb el que disposa aquesta llei, amb
l’aplicació supletòria de les normes sobre funcionament dels
òrgans col·legiats que estableix la legislació sobre règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Llei de bases de règim local i el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals. L’esmentat reglament ha de ser aprovat per
majoria absoluta dels components del Consell de Capitalitat.

2. El Consell de Capitalitat s’ha de reunir com a mínim dues
vegades a l'any; una de les quals ha de s er abans que la
comunitat autònoma, el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa aprovin els seus projectes de
pressuposts corresponents. En tot cas, s’ha de reunir a l'inici de
cada legislatura, dins el primer trimestre següent a la
constitució de les noves institucions de les administracions que
conformen el Consell de Capitalitat.

El secretari o la secretària n’ha de fer la convocatòria per
ordre del president o la presidenta, que igualment ha de fixar
l’ordre del dia de les sessions, i també l’ha de convocar sempre
que ho sol·liciti així la representació de la comunitat autònoma
de les Illes Balears o la representació del Consell d’Eivissa en
el termini de set dies des de la sol·licitud. La sol·licitud s’ha de
formular per escrit amb l’expressió dels assumptes que la
motiven, que s’han d’incloure a l’ordre del dia.

3. Els acords del Consell de Capitalitat s’adopten per majoria,
a través de la posició manifestada pels  titulars de les tres
administracions representades. Cada una de les tres
administracions representades disposa d’un únic vot. En tot cas
i quan es tract i d’acords amb repercussió econòmica o que
afectin l’exercici de competències atribuïdes legalment a
qualsevol de les administracions que formen part d’aquest
Consell de Capitalitat, per a l’aprovació de l’acord es requereix
el vot favorable de l’administració o les administracions
responsables de la despesa econòmica o de la competència de
qual es tracti.

Article 10

Corresponen al Consell de Capitalitat les funcions següents:

a) La determinació dels sectors d’interès concurrent entre
l’administració autonòmica, l’administració insular i el
municipi d’Eivissa que afecten les funcions que corresponen a
la ciutat d’Eivissa com a capital.

b) L’estudi i la valoració dels costs que comporta la
condició de capital d’Eivissa, a efectes de quantificar la
inversió anual a què es refereix el títol III, i la determinació
dels objectius als quals s’ha de destinar aquesta inversió.

c) El control i el seguiment de l’aplicació de la quantitat
indicada en l’apartat anterior.

d) L’adopció de mesures de coordinació per a l’exercici
harmònic de les competències respectives.

e) El control i el seguiment de les relacions de col·laboració
entre les administracions públiques que l’integren.

f) La resolució dels conflictes  que puguin sorgir en les
relacions interadministratives de col·laboració derivades de la
capitalitat.

Article 11

1. El Consell de Capitalitat està assistit per una comissió
delegada o executiva, de caràcter general i permanent,
presidida per l’alcalde o l’alcaldessa d’Eivissa, la composició
de la qual, que ha de ser en tot cas paritària, ha de determinar
el Consell de Capitalitat . Cada una de les institucions que
participen en el Consell designarà els seus representants a la
referida comissió.

A la comissió executiva correspon preparar les sessions del
Consell de Capitalitat, vetllar per l’execució dels seus acords i
exercir les funcions que li atribueix el Reglament orgànic, i
també aquelles que li delegui el Consell de Capitalitat. Pel que
fa al règim de funcionament, s’hi ha d’aplicar allò que preveu
l’article 9 d’aquesta llei.

2. El Consell de Capitalitat pot acordar la creació de
comissions tècniques, de caràcter permanent o temporal, per a
l’estudi específic d’actuacions concretes en sectors determinats.
Aquestes  comissions tècniques, de caràcter paritari, han de
tenir la composició que determini el Consell de Capitalitat en
cada cas.

TÍTOL III
RÈGIM DE FINANÇAMENT

Article 12

1. Sense perjudici dels recursos que integren la hisenda
municipal d’Eivissa, s’estableix un mecanisme especial de
finançament destinat  a garantir la cobertura dels costos
econòmics i socials derivats de la condició  de capitalitat
d’Eivissa.

2. Els pressuposts generals de la comunitat autònoma i els del
consell insular d’Eivis s a hauran d’incloure una consignació
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específica per a inversions territorialitzades en el municipi
d’Eivissa. La quantitat total de la inversió anual es determinarà
conforme a l’estudi i la valoració de costs esmentada a l’article
10.b), i s’aplicarà segons els objectius que es determinin en el
si del Consell de Capitalitat.

La comunitat autònoma assumirà el setanta per cent de la
quantitat total de la inversió anual, mentre que el trenta per cent
restant serà assumit pel Consell Insular d’Eivissa.

Disposició transitòria única

Durant el primer quadrienni següent a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, i mentre no  constituït el Consell de Capitalitat,
la quantitat anual destinada a inversions territorialitzades a què
es refereix l’art icle 12.2 serà com a mínim de cinc milions
d’euros.

Disposició final primera

Aquesta llei entrarà en vigor dia 31 de desembre de 2018.

Annex I
Escut de l'Ajuntament d'Eivissa

Palma, 29 de novembre de 2018
Els diputats
Xico Tarrés i Marí
Aitor Morrás i Alzugaray
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2018, admet a tràmit les mocions
següents.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 14768/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria energètica
a l'illa de Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
13080/18.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, s ubs egüent a la InterpelAlació RGE núm.
13080/18, relativa a polít ica general en matèria energètica a
l'illa de Menorca, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
el Govern de les Illes Balears i el Consell insular de Menorca
a treballar per establir un nou pla de contingència que doti de
suficients recursos materials i personals per al restabliment del
subministrament elèctric de forma ràpida, davant situacions
extremes com les ocorregudes  el passat diumenge, 28
d’octubre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
el Govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca a fer
totes les passes neces sàries a fi d’agilitar i accelerar la
instal·lació del nou cable elèctric que uneixi Mallorca amb
Menorca abans de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè faci les gestions  necessàries davant Red
Eléctrica de España, SA perquè Menorca sigui considerada
zona de risc cert i tengui els generadors necessaris per atendre
les necessitats de subministrament elèctric en cas de produir-se
situacions similars a les succeïdes el passat 28 d’octubre.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir línies d’ajuda, similars a les de les inundacions
patides pel Llevant de Mallorca el passat mes d'octubre, que
contemplin tots els danys causats per la pana elèctrica que es va
produir a Menorca, que aquestes es tramitin amb celeritat i que
es procedeixi al pagament efectiu en un termini màxim de 2
mesos des de la sol·licitud.

Palma, a 27 de novembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 14571/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a vacuna pneumococ.

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

Quins són els grups de persones que han de rebre la vacuna
del pneumococ actualment?

http://xip.parlamentib.es/frge-201814785#page=2
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Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 14577/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de l'acord pres al Parlament sobre el
punt 1 de la Moció 6069/17, sobre autopistes d'Eivissa.

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

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal de complir el mandat del Parlament perquè el Govern
d'Espanya dugui a terme el rescat de les autopistes d'Eivissa,
com ja ho va fer amb les radials de Madrid, en compliment del
punt 1 de la Moció núm. 6069/17, debatuda i aprovada el 23 de
maig de 2017 i amb resolució del Parlament rebuda pel Govern
en data 14 de juny de 2017?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

C)
RGE núm. 14578/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de l'acord pres al Parlament sobre el
punt 4 de la Moció 6069/17, sobre autopistes d'Eivissa.

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

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal de complir el mandat del Parlament perquè es faci
efectiva l'adequació dels punts de comptatge de vehicles a les
necessitats reals i que siguin els que figuren als plecs de
condicions dels projectes de les autopistes d'Eivissa i la seva
col·locació sigui la idònia per fer un comptatge real del trànsit
en tots els trams, en compliment del punt 4 de la Moció núm.
6069/17, debatuda i aprovada el 23 de maig de 2017 i amb
resolució del Parlament rebuda pel Govern en data 14 de juny
de 2017?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

D)
RGE núm. 14579/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de l'acord pres al Parlament sobre el
punt 5 de la Moció 6069/17, sobre autopistes d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal de complir el mandat del Parlament perquè l'empresa
concessionària de les autopistes d'Eivissa faci efectiva la
retirada de totes les terres dipositades irregularment per aquesta
en la totalitat de les finques del grup empresarial Fiesta
Hoteles, en compliment del punt 5 de la Moció núm. 6069/17,
debatuda i aprovada el 23 de maig de 2017 i amb resolució del
Parlament rebuda pel Govern en data 14 de juny de 2017?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

E)
RGE núm. 14580/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del  Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de l'acord pres al Parlament sobre el
punt 5 de la Moció 6069/17, sobre autopistes d'Eivissa.

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

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal de complir el mandat del Parlament perquè l'empresa
concessionària de les autopistes d'Eivis sa faci efectiva la
retirada de les terres dipositades irregularment per aquesta en
les finques  56 i 59 del grup empresarial Fiesta Hoteles, en
compliment del punt 5 de la Moció núm. 6069/17, debatuda i
aprovada el 23 de maig de 2017 i amb resolució del Parlament
rebuda pel Govern en data 14 de juny de 2017?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

F)
RGE núm. 14581/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de l'acord pres al Parlament sobre el
punt 6 de la Moció 6069/17, sobre autopistes d'Eivissa.

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

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal de complir el mandat del Parlament per dur a terme el
reequilibri econòmic dels contractes amb les concessionàries de
les autopistes d'Eivissa, en compliment del punt 6 de la Moció
núm. 6069/17, debatuda i aprovada el 23 de maig de 2017 i
amb resolució del Parlament rebuda pel Govern en data 14 de
juny de 2017?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
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G)
RGE núm. 14582/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de l'acord pres al Parlament sobre el
punt 5 de la Moció 6069/17, sobre autopistes d'Eivissa.

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

S'han retirat  per part del Govern les terres de les finques
conegudes i numerades a diferents sentències com 56 i 59, en
compliment del punt 5 de la Moció núm. 6069/17, debatuda i
aprovada el 23 de maig de 2017 i amb resolució del Parlament
rebuda pel Govern en data 14 de juny de 2017?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

H)
RGE núm. 14583/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a volum que ocupen les terres dipositades de les
autopistes d'Eivissa.

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

Quin volum en metres cúbics ocupen les terres dipositades
a les finques 56 i 59 on es varen dipositar com a conseqüència
de la construcció de les autopistes d'Eivissa?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

I)
RGE núm. 14584/18, del  diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a volum que ocupen les terres dipos itades de les
autopistes d'Eivissa.

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

Quin volum en metres cúbics ocupen les terres dipositades
a la totalitat  de les finques on es varen dipositar com a
conseqüència de la construcció de les autopistes d'Eivissa?

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

J)
RGE núm. 14753/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a viatge de la
vicepresidenta balear a presons de Catalunya.

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

Quina és la relació entre el viatge i la visita de la Sra. Bel
Busquets a les presons de Lladoners (Barcelona) i de Puig de
les Basses a Figueres (Girona), amb les seves funcions com a
vicepresidenta del Govern balear?

A quina partida de la Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme s'han imputat les despeses de desplaçament?

Quin ha estat el cost d'aquest desplaçament?

En cas que el desplaçament no hagi tingut a veure amb les
seves funcions com a vicepresidenta, com justifica el seu
absentisme laboral?

Palma, a 29 de novembre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

K)
RGE núm. 14766/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Canal Digital Bon
Dia TV.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el d iputat
sotasignant formula al l'Ens Públic de Radiotelevisió  de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quina és la finalitat de la creació d'un canal digital conjunt
(Bon Dia TV) entre l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Més enllà de la finalitat concreta del canal, no tem el
Govern el perjudici que suposarà el fet de compartir continguts
amb una plataforma al servei d'un govern que promou la
separació d'una part del territori espanyol ?

Palma, a 30 de novembre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2018, ratifica l'admissió per delegació de



BOPIB núm. 169 -  7 de desembre de 2018 9653

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 14737/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transferència de les competències de justícia.

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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Hi ha hagut algun avanç en la necessària transferència de les
competències  de justícia que ens permetria millorar aquest
servei públic a les Illes?

Palma, a 29 de novembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 14784/18, del diputat Aitor Morrás  i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes  Balears,
relativa a oficina d'habitatge buit.

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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin calendari té previst la Conselleria d'Administracions
Públiques per dotar i cobrir la totalitat de les places assignades
a la Direcció General d'Arquitectura per posar en marxa
l'Oficina d'habitatge buit?

Palma, a 3 de desembre 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 14881/18, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
protocols i eines davant la violència de gènere.

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.

Coneix la conselleria les principals queixes i inconvenients
que manifesten les usuàries de l'IBDona com a víctimes  del
terrorisme masclista?

Palma, a 4 de desembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

D)
RGE núm. 14931/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa al futur immediat de
la comunitat autònoma.

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

Presidenta del Govern, com veu el futur immediat d'aquesta
comunitat autònoma?

Palma, a 4 de desembre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 14935/18, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa evolució dels  trasllats de pacients des de Menorca,
Eivissa i Formentera.

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

Quina ha estat l'evolució dels trasllats de pacients des de
Menorca, Eivissa i Formentera des d'inici de legislatura?

Palma, a 4 de desembre de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 14936/18, del diputat Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llocs
de treball a l'àmbit de les energies renovables.

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 ha fet el Govern aquesta legislatura per generar llocs de
treball a l'àmbit de les energies renovables?



9654 BOPIB núm. 169 -  7 de desembre de 2018

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Carlos Saura i León

G)
RGE núm. 14937/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes  Balears,
relativa a règim especial agrari.

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 pres identa del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quines accions ha iniciat el Govern juntament amb el
Govern de l'Estat per desenvolupar el règim especial agrari per
a Balears, tal com es va aprovar al Congrés dels Diputats?

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

H)
RGE núm. 14938/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a introducció de les TIC.

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

Té previst impulsar la introducció de les TIC, especialment
la programació, en l'etapa de primària?

Palma, a 5 de desembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 14939/18, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a negociació del REIB.

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

Al novembre de quin any es referia la presidenta quan va
dir, al debat de l'estat de la comunitat, que la negociació del
REIB amb el Govern de l'Estat es tancaria el mes de novembre?

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

J)
RGE núm. 14943/18, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a dades per aplicar polítiques socials.

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.

Atesa la situació tan canviant de la nostra societat,
considera la consellera que tenim prou dades per fer una anàlisi
que ens permeti implementar polítiques socials adequades?

Palma, a 5 de desembre de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

K)
RGE núm. 14944/18, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
s olució a la problemàtica sorgida entorn de la situació de
l'entitat Gaspar Hauser.

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 realitza el Govern per donar solució a la
problemàtica sorgida entorn de la situació de l'entitat Gaspar
Hauser?

Palma, a 5 de desembre de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

L)
RGE núm. 14945/18, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
de la climatització dels centres educatius de les Illes
Balears.

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

En quin estat es troba la climatització dels centres educatius
de les Illes Balears?

Palma, a 5 de desembre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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M)
RGE núm. 14946/18, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte d'urbanització de Son Bordoy.

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.

Aprovarà el Govern de les Illes Balears, de forma
definitiva, el projecte d'urbanització de Son Bordoy?

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

N)
RGE núm. 14947/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de la normativa laboral en els  projectes del
Govern.

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.

Compleix el Govern de les Illes Balears amb la normativa
laboral en els seus projectes?

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

O)
RGE núm. 14948/18, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
a l'alumnat amb discapacitats.

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

Considera el conseller d'Educació que s 'està donant una
atenció adequada a l'alumnat amb distintes capacitats?

Palma, a 5 de desembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

P)
RGE núm. 14949/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per fer
front als efectes del Brèxit.

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

Quines mesures pensa adoptar la vicepresidenta per fer
front als efectes del Brèxit?

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Q)
RGE núm. 14950/18, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma
de la Constitució.

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

Sra. Armengol, cons idera que s'ha de reformar la
Constitució per incloure el dret d'autodeterminació?

Palma, a 5 de desembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de desembre de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 14569/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a millora de les condicions d'educació infantil 0-3
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència, davant Ple.
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Motivació del procediment d'urgència: Davant la necessitat de
seguir amb l’impuls a l’Educació Infantil i una vegada
analitzades les conclusions de la Comissió d’Educació 0-3,
resulta urgent que es prenguin mesures per avançar en
l’escolarització d’aquesta etapa i per això es presenta aquesta
proposta per a la qual se solAlicita la tramitació pel procediment
d'urgència.

El reconeixement de l’Educació infantil com una etapa
cabdal a l’educació de tothom és més que acceptada. Ningú no
posa en dubte la importància que té aquesta etapa en el
desenvolupament afectiu, emocional i cognitiu dels infants, que
resulta decisiva en la millora dels resultats acadèmics en etapes
posteriors.

Des del Govern de les Illes s’està impulsant l’escolarització
infantil i l’augment de les places escolars disponibles
mitjançant un impuls pressupostari significatiu de l’IEPI.
Aquest gestiona directament centres i tramita convocatòries
d’ajuts a la creació i al manteniment de places escolars
d’educació infantil amb un pressupost creixent des de 2016.

Al Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
d’ensenyament no universitari es contempla el traspàs de
l’educació infantil entre les competències transferides i es fa la
proposta econòmica corresponent al servei i a les instal·lacions
que en aquell moment estaven funcionant.

En el moment en què es realitzaren aquestes transferències,
es varen fer amb una educació infantil que contemplava
l’escolarització d’infants de 4 i 5 anys de manera generalitzada.
De llavors ençà, s’ha anat ampliant la cobertura dels serveis en
educació infantil i s’ha generalitzat la cobertura i
l'escolarització al cent per cent d’una població que, a més, ha
crescut exponencialment des del moment d’acceptació de les
transferències, cosa que en la majoria de les comunitats
autònomes no s’ha donat per una disminució demogràfica.
Aquesta variable demogràfica està retardant la generalització
de l’educació en etapes primerenques i cal que es prengui en
consideració per tractar de cercar una situació equitativa i justa.
Ara, cal seguir amb aquest impuls a l’etapa educativa i, per
tant, resulta neces s ari que per part del Govern de l’Estat es
consideri prioritària aquesta etapa educativa des del 0 anys i es
faci una aposta ferma per donar-li el pes pressupostari i de
dotació adequada a les diferents comunitats autònomes.

Igualment, cal donar un impuls a l’etapa mitjançant una
major regulació i ordenació de l’etapa completa tant  a nivell
organitzatiu com curricular per arribar a convertir-la en una
etapa més.

A més , si volem que les famílies reconeguin la importància
educativa d’aquesta etapa, cal impulsar tota una sèrie de
mesures complementàries que facin més atractiva aquest etapa
no obligatòria, cosa per la qual  s’haurien d’afegir tota una sèrie
de mes ures  en diferents àmbits que fessin més fàcil la
conciliació familiar i laboral.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista pres enta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reconèixer plenament el caràcter educatiu de l’etapa
d’Educació Infantil 0-3 i a iniciar una millora en la
competència en matèria educativa a les diferents comunitats
autònomes, mitjançat l’adaptació i l'actualització de la dotació
pres s upostària de la transferència en Educació que es va
realitzar sense contemplar aquesta etapa com educativa amb
caràcter complet.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a facilitar mesures urgents per a la creació, la consolidació i la
reconversió de places d’educació infantil de 0-3 anys i donar
resposta a les necessitats d’escolarització en aquest nivells.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a treballar en la regulació i l'ordenació d’aquesta etapa
educativa des del punt de vista curricular i organitzatiu.

Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Enric Casanova i Peiró
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8377/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 1 2 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2015.

Difusió, capacitació i formació en qualitat ambiental i
sostenibilitat 2015

Xerrades ambientals 2015:
S’ha dissenyat una xerrada sobre l’Estat del Medi Ambient de
les Balears, que s’ofereix a la Guia de Recursos pel curs escolar
2015-2016, dirigida a alumnes de 1er i 2n de batxiller i també
a adults.

En atenció  a les peticions rebudes, en 2015 s’han fet les
següents xerrades:
• 16/12/15 IES Felanitx: 2 xerrades a 2n de batxiller, 44

alumnes
• 22/12/15 IES Ses Estacions, Palma: 1 xerrada, 1er i 2n de

batxiller, 25 alumnes

Punt d’informació ambiental 2015:
• Gestió d’un total de 2.725 consultes (recepció, valoració i

resposta) a través dels mitjans: línia telefònica gratuïta,
correu electrònic i pàgina web del PIA principalment.

• Difusió d’informació a través dels canals: correu electrònic
i plana web.

• Actualització del web: http://pia.caib.es
• Elaboració d’estadístiques.
• Redacció de la memòria anual.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=143
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Coordinar i donar compliment a la demanda de dades sobre
les consultes gestionades del PIA del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, sobre l’aplicació pràctica de
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 8378/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 1 3 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2015.

Investigacions i desenvolupament en sostenibilitat i qualitat
ambiental 2015

En 2015 s’ha fet l’anàlisi dels riscos pel canvi climàtic en
diferents sectors de Balears (contracte CMN06 2015/6537).

A més es va sol·licitar a AEMET la previsió climàtica
regionalitzada per Balears, el qual va presentar un informe
d’acord als escenaris del Quart informe IPCC.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 8379/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 1 4 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2015.

Estudis, valoracions i informes sobre el medi ambient 2015

L’any 2015 no es va fer cap acció  exclusiva d’estudis,
valoracions i informes sobre el medi ambient  amb càrrec al
projecte d’inversió “Promoció i gestió de la qualitat ambiental
i de la sostenibilitat a les Illes Balears”.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8380/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 2 2 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2016.

Difusió, capacitació i formació en qualitat ambiental i
sostenibilitat 2016

Xerrades ambientals 2016:
S’ha dissenyat una xerrada sobre l’Estat del Medi Ambient

de les Balears, que s’ofereix a la Guia de Recursos que prepara
el Servei d’Educació Ambiental. La xerrada va dirigida a
alumnes de 1er i 2n de batxillerat i també a adults.

En atenció a les peticions rebudes, en 2016 s’han fet un
total de 13 xerrades repartides entre els dos cursos escolars
2015-2016 i 2016-2017:
• 27/01/2016 IES Pau Casasnoves, d’Inca: 1 xerrada a 2n de

batxillerat, 10 alumnes.
• 17/02/2016 IES Sineu: 3 xerrades  a 1er de batxillerat, 88

alumnes.
• 15/04/2016 Lluís Vives: 1 xerrada a 2n de batxillerat, 11

alumnes.
• 18/04/2016 La Salle de Palma: 1 xerrada a 2n de batxillerat,

19 alumnes.
• 15/11/2016 La Salle d’Inca: 1 xerrada a 3er d’ESO B, 20

alumnes.
• 16/11/2016 La Salle d’Inca: 1 xerrada a 3er d’ESO A, 20

alumnes.
• 17/11/2016 IES Felanitx: 2 xerrades a 2n de batxillerat, 43

alumnes.
• 14/12/2016 IES Sineu: 3 xerrades a 1er de batxillerat, 80

alumnes.

Punt d’informació ambiental 2016:
• Resolució de 2.595 consultes d’informació a través de via

telefònica o per correu electrònic.
• Difusió d’informació a través dels canals: correu electrònic

i plana web.
• Actualització del web: http://pia.caib.es
• Elaboració d’estadístiques.
• Redacció de la memòria anual.
• Coordinació i compliment de la demanda de dades sobre les

consultes gestionades pel PIA del Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medi Ambiente, sobre
l’aplicació pràctica de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per
la que es regulen els drets d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient.

• En abril 2016 es reinicia l’activitat en el Facebook del PIA.
• S’ha iniciat l’elaboració d’un publicador digital d’activitats

de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 8381/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 2 3  "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2016.

Investigacions i desenvolupament en sostenibilitat i qualitat
ambiental 2016
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L’any 2016 no es va fer cap acció exclusiva d’investigació
i desenvolupament, amb càrrec al projecte d’inversió
“Promoció i gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat
a les Illes Balears”.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 8382/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 2 4 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2016.

Estudis, valoracions i informes sobre el medi ambient 2016

L’any 2016, es va elaborar i publicar l’Informe de
Conjuntura de l’Estat del Medi Ambient a les Illes Balears
2014-2015.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 8383/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 3 2 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2017.

Difus ió, capacitació i formació en qualitat ambiental i
sostenibilitat 2017

Xerrades ambientals 2017:

S’ha dissenyat una xerrada sobre l’Estat del Medi Ambient
de les Balears, que s’ofereix a la Guia de Recursos que prepara
el Servei d’Educació Ambiental. La xerrada va dirigida a
alumnes de 1er i 2n de batxillerat i també a adults.

En atenció a les peticions rebudes, en 2017 s’han fet un total de
8 xerrades repartides entre els dos cursos escolars 2016-2017
i 2017- 2018:
• 18/01/2017 IES Portocristo: 1 xerrada a 2n de batxillerat,

7 alumnes.
• 22/02/2017 IES Politècnic de Palma: 1 xerrada, 30

alumnes.
• 27/02/2017 UIB. Departament de Pedagogia Aplicada i

Psicologia de l’Educació: 1 xerrada, 37 alumnes.
• 03/03/2017 UIB. Departament de Pedagogia Aplicada i

Psicologia de l’Educació: 1 xerrada, 54 alumnes.
• 08/03/2017: Escola de Sant Francesc d’Assís de Manacor:

1 xerrada, 17 alumnes.
• 21/12/2017 IES Sineu: 3 xerrades, 75 alumnes.

Punt d’informació ambiental 2017:
• Resolució de 1.631 consultes d’informació a través de via

telefònica o per correu electrònic. Hi ha una davallada de
gairebé 1.000 consultes menys  ateses en 2017 en relació
amb el 2016. Això es deu principalment als llargs períodes
sense atenció telefònica del telèfon gratuït 900151617 per
manca de personal.

• Difusió d’informació a través dels canals: correu electrònic
i plana web.

• Actualització del web: http://pia.caib.es
• Elaboració d’estadístiques.
• Redacció de la memòria anual.
• Coordinació i compliment de la demanda de dades sobre les

consultes gestionades pel PIA del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre
l’Aplicació pràctica de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per
la que es regulen els drets d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient.

El 2017 s’ha recuperat l’activitat al Twitter i, alhora, s’ha
seguit potenciant el Facebook, per tal de facilitar a l’usuari un
canal més d’informació del servei, interactiu i de gran ús a
l’actualitat.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 8384/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació 3 3 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2017.

Investigacions i desenvolupament en sostenibilitat i qualitat
ambiental i 2017

El 2017 s’ha iniciat la redacció d’un projecte de text
normatiu per a l’adopció de clàusules ambientals al si de
l’Administració de la CAIB, seguint l’esquema adoptat per a la
implantació de clàusules socials. Aquest treball tindrà, a més,
com a objectius addicionals l’elaboració de guies de bones
pràctiques ambientals i l’ambientalització dels plecs de
contractació de l’Administració de la CAIB.

Aquesta iniciativa innovadora, s’ha dut a terme per tal de
desenvolupar la sostenibilitat i la qualitat ambiental al nostre
àmbit.

El treball serà desenvolupat per la cons ultora
ECOINSTITUT.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 8385/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
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Parlamentari Mixt, relativa a informació 3 4 "Promoció i
gestió de la qualitat ambiental i de la sostenibilitat a les Illes
Balears" 2017.

Estudis, valoracions i informes sobre el medi ambient 2017

L’any 2017 es va iniciar l’elaboració de l’Informe Complet
de l’Estat del Medi Ambient a les Illes Balears 2012-2015 i de
l’Informe de Conjuntura de l’Estat del Medi Ambient a les Illes
Balears 2016-2017.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 8500/18, 8503, 8509, 8512,
8515, 8518, 8521, 8524, 8527, 8530, 8533, 8536, 8539, 8542,
8545, 8548, 8551, 8554, 8557, 8560, 8563, 8566, 8569, 8572,
8575, 8578, 8581, 8584, 8587, 8590, 8593, 8596, 8599, 8602,
8605, 8608, 8611, 8614, 8617, 8620, 8623, 8626, 8629, 8632,
8635, 8638, 8641, 8644, 8647 i 8650/18 , presentades pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import total recaptat en aplicació de
l’impost sobre estades  turístiques corresponent a la
tipologia d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments
d’una, dues, tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles gran
luxe, quatre estrelles superior, hotels apartaments d’una,
dues i tres estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres  i
quatre claus superior, d’allotjaments no residencials
d’empreses turístiques i residencials, d’habitatges turístics
de vacances, d’habitatges objecte de comercialització
d’es tades  turís tiques  i  habitatges  objecte de
comercialització turística, d’hotels rurals , agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme interior, d’hostals,
hostals-residència, pensions, posades i cases d’hostes ,
campaments de turisme o càmpings, d’albergs i refugis,
d’altres es tabliments o habitatges de caràcter turístic a les
illes de Formentera, Menorca, Mallorca i Eivissa de
desembre de 2017; i a import total recaptat en aplicació de
l’impost s obre estades turístiques corresponent a la
tipologia d’embarcacions de creuer turístic a les i l les  de
Menorca, Mallorca i Eivissa en el mateix període de temps.

Trobareu la resposta en el document adjunt.

Palma, 17 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 9126/18 a 9175/18,
presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
quantitat recaptada en concepte de cànon de sanejament
d'aigua durant el 2016 als municipis de les Illes Balears.

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de s anejament d’aigües, la

destinació de la recaptació  del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques  de
competència autonòmica.

A més, segons  els article 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent de les persones fís iques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que cons ten a l’ATIB venen
donades per qui paga el cànon –sigui contribuent o substitut-,
i en el cas del substitut del contribuent, es pot t ractar de
persones físiques o jurídiques que subministren a diversos
municipis, de la mateixa manera que ens trobam el cas de
municipis que es veuen subministrats per diverses persones
físiques o jurídiques.

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.

Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament d’aigua durant els exercicis
2016 i 2017 a les Illes Balears són:

Recaptació cànon de sanejament 2016 i 2017

Exercici Total
2016 86.594.924,61€
2017 85.309.445,99€

Palma, 8 d’octubre de 2018
La  consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 9884/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les
Illes Balears.

Les funcions assignades al Comitè han d’estar vinculades a
l’objecte del Decret 25/2018. La Cons elleria no té
competències  en funcions de gestió dels béns declarats
patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 9894/18, presentada per la
diputada Sandra Fernández i  Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressupost executat de la
renda social garantida a 31 d'agost de 2018.

El pressupost executat de la Renda Social Garantida a 31
d’agost de 2018 destinat al pagament de rendes és de
10.852.804,57.
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Palma, 15 de novembre de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 10033/18 a 10099/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contractes  s ubscrits per
ABAQUA amb PW Advisory & Capital Services (PW ACS)
relacionats amb tots els municipis de les Illes Balears.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental no
ha subscrit al llarg de la present legislatura cap contracte amb
la consultora PW Advisory & Capital Services (PW ACS)
relacionats amb els municipis esmentats.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 10192/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Ros elló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a impressió i compra d'expositors de
targetes per tal d'ensenyar el català als turismes.

L’objectiu de l’acció de les targetes de presentació de la
llengua catalana als turistes no era que aquests aprenguessin el
català, sinó que simplement el que preteníem -i pretenem- és
donar-lo a conèixer i que una part dels milions de persones que
ens visiten cada any prenguin consciència de la realitat
lingüística de les Illes Balears.

El cost d’impressió de les targetes ha estat de 17.976,97€,
mentre que els expositors han tingut un cost de 8.502,97€ que
ha assumit la Direcció General de Política Lingüística.

Palma, 29 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 10193/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i  Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en el Museu Arqueològic
d'Eivissa i Puig dels Molins.

El MAEF, que té dues seus i és una institució patrimonial
de referència, que sempre ha desenvolupat la seva missió amb
plenitud tant en la vessant científica com social. El personal del
centre en tres places (dues ja cobertes) en els darrers anys per
tal de fer possible més activitats i per la preparació de la nova
seu de Dalt Vila, tancada per obres des de 2010. A les funcions
pròpies del museu, se si afegeixen les que preveu la normativa,
ja que el museu és dipositari dels materials arqueològics
resultants de les intervencions autoritzades per part del Consell
d’Eivissa i el de Formentera.

Iniciatives destacades per anys:

De manera estable el museu desenvolupa les  tas ques
estables  de conservació, investigació i difusió dels fons del
museu i específicament seguint les següents línies de treball:
- Activitats educatives i de difusió
- Jornades d’arqueologia i cicle de conferències
- Programa de conservació-restauració de fons
- Inspecció i revisió dels fons propis
- Seguiment i tramitació de les obres a la seu de Dalt Vila
- Manteniment de la biblioteca i intercanvi de publicacions
- Recepció de materials arqueològics de les intervencions
- Manteniment i millora dels magatzems de béns culturals
- Manteniment del jaciment del Puig des Molins 
- Registre dels materials al sistema de documentació del
museu
- Informes i t reballs administratius vinculats a les
competències pròpies

En els darrers anys, en paral·lel al desenvolupament de les
tasques estables esmentades, s’han dut a terme els següents
projectes específics:

2015
- Exposicions temporals: in media res, Daniel Castilla; Viatge
a Eivissa, Michael Everit, 1954. Conferència i Exposició “Es
Culleram. El Santuario del Mar”.
- Col·laboració amb exposicions temporals d’altres entitats:
Escriptures, Museu Cultures del Món; Patrimonio en femenino:
eros y anteros; Pedres escrites. Testimonis epigràfics àrabs de
Formentera.
- Seminaris: “Arqueologia subaquàtica”; Seminari “Xerrades
arqueològiques d’estiu”;  Jornades commemoratives del
mil·lenari de la integració d’Eivissa i Formentera en la Taifa de
Dènia; XXX Jornades d’arqueologia feniciopúnica “Entre el cel
i la terra: arqueoastronomia del món feniciopúnic”.
- Continuació dels quatre projectes d’investigació del museu
- 5 publicacions fruit dels treballs interns
- Col·laboració amb 11 projectes de recerca externs
- Visites guiades a través del programa Viu la Cultura: tallers
i maletes didàctiques
- Activitats en col·laboració amb els Amics del Museu: 16
tallers educatius, Curs de cuina romana, Taller d’arqueologia
d’estiu, contacontes i tallers de manualitats.

Nombre de visitats 2015: 17.067 
Pressupost anual aprovat: 797.169€, inclòs el capítol de

personal.

2016
- Manteniment de la necròpolis del Puig des Molins: poda
d’oliveres, reconstrucció d’una casera d’abelles
- Reorganització i registre dels materials arqueològics dels
magatzems
- Incorporació de 326 noves publicacions a la biblioteca, de
diferent format
- Curs “Introducció a l’epigrafia fenícia. Apunts per a
principiants”
- Seminari d’arqueologia 2016: “Ritus de pas en el món grec
antic”
- Cicle de conferències: “Formentera en la prehis tòria”,
“Arqueologia i patrimoni de Síria a l’actualitat, “Xerrades
arqueològiques d’estiu”, “XXXI Jornades d’arqueologia
feniciopúnica”
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- Exposicions: “Una illa de bronze: Formentera en les xarxes
metal·lúrgiques del bronze final”;  itinerància del projecte
“Viatge a Eivissa, Miquel Everitt”, exposició infantil
“Aprendre fent”
- Cicle la peça del mes
- Aula de cinema històric
- Presentacions, concerts i commemoracions
- Visita teatralitzada a la necròpolis
- Tallers educatius
- Publicacions: volum 74 de la sèrie Treballs del MAEF
- Revista “Fites”
- Participació activa a tres projecte d’investigació, tres
congressos
- Atenció a investigadors
- Activitats de Viu la Cultura
- Tallers d’arqueologia per a infants, setmana santa i estiu

Visitants: 15.472
Pressupost anual aprovat: 795.208

2017
- Seguiment i treballs per a l’aprovació del nou projecte
d’intervenció a la seu de Dalt Vila
- Actuacions per gestionar el tractaments de Xilella fastidiosa
al jaciment
- 513 noves incorporacions al fons de la biblioteca
- Cursos i seminaris d’arqueologia
- Xerrades arqueològiques d’estiu
- Presentació dels resultats de projectes de recerca
- XXXII jornades d’arqueologia
- Exposicions: “Arquitectura talaiòtica en la prehistòria
menorquina”; “Artur Pérez-Cabrero i la Capella del Salvador”;
La primera pedra. La Formentera prehis tòrica a través de les
seves eines”
- Publicació del catàleg del projecte “Viatge a Eivissa, de
Michael Everitt (1954)
- La peça del mes, tallers infantils, visites teatralitzades,
gastronomia històrica, etc.
- Visites en el marc del programa Viu la Cultura
- Participació en quatre projectes d’investigació i diferents
treballs de recerca
- Inici d’activitats a través de les xarxes socials i internet

Visitants: 15.968
Pressupost anual aprovat: 782.454

2018
En no haver acabat l’any, es relacionen a continuació sols

algunes de les principals activitats desenvolupades:
- Seminari d’arqueologia 2018
- Aules del museu: literatura i escriptures de l’antic Egipte
- Jornades informatives sobre programes europeus en l’àmbit
de la cultura i el patrimoni
- Jornades de recreació històrica
- Jornades d’arqueologia balear
- XXXII jornades d’arqueologia feniciopúnica
- Exposició “Passió per la mar: la col·lecció Vilar-Sancho”
- Publicació de les XXX jornades
- Peça del mes

Pressupost anual: 820.970

Palma, 29 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 10194/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a col·laboració del Govern amb el Teatre
des Born de Menorca.

El Teatre des Born és un edifici emblemàtic que es troba
situat a la plaça principal del municipi de Ciutadella. És
propietat  de l’Ajuntament de Ciutadella i ha sofert diverses
reformes motivades per l’antiguitat de les estructures i per
l’estat i condicions de cons ervació deficients. La finançació
d’aquestes obres es va dur a terme des del Govern central amb
càrrec als pressuposts generals de l’Estat i les primeres obres es
varen adjudicar el 2011. Les obres foren recepcionades  per
l’Ajuntament de Ciutadella el 2014, però per causes
pressupostàries i també de caràcter tècnic encara no s’ha pogut
posar en funcionament.

L’Ajuntament de Ciutadella ha dut a terme els tràmits
administratius per a la licitació de l’expedient de contractació
de les obres. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports
manifesta la voluntat de col·laboració del Govern de les Illes
Balears mitjançant l’acord d’autorització d’una subvenció per
col·laborar en les despeses de l’equipament del Teatre des Born
una vegada finalitzades les obres.

Les obres al teatre i el seu equipament resulten necessàries
perquè l’Ajuntament mereix un referent en la programació
cultural de les Illes Balears i d’altra banda, aquest teatre ha
d’ésser un dels edificis que participin  en el circuit de les
companyies teatrals de les Illes Balears i en la xarxa
d’equipaments culturals participats pel Govern.

La disponibilitat pressupostària és de 400.000€ amb càrrec
als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2018, aprovats per la  Llei 13/2017, de 29 de
desembre.

Així, enguany s’ha tramitat des de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports del Govern de les Illes Balears un
expedient de subvenció directa anticipada a favor de
l’Ajuntament de Ciutadella per un import de 400.000€ per
col·laborar en el finançament de les despeses d’equipament del
Teatre municipal des Born de Ciutadella.

Palma, 29 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 10232/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost destinat al Pla de cultura.

Les despeses del Pla de Cultura en jornades de participació,
edició del Pla de Cultura i material ha estat de 741€ l’any 2017
i 45.679€ l’any 2018.

Palma, 29 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 10234/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a béns adquirits pel Govern de les Illes
balears amb el fons de l ' impost de turisme sostenible
destinat a incrementar el Patrimoni Cultural.

D’acord amb el capítol V de l’Acord del Consell de Govern
de 29 de juny de 2018, pel qual es ratifica el Pla Anual
d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018, aprovat
per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, la valoració
i selecció prèvia dels projectes  que es finançaran amb fons
provinents de l’impost de turisme sostenible correspon al
Comitè Executiu d’Impuls  del Turisme Sostenible, així com
formular-ne la proposta.

Aquesta proposta serà elevada per la persona titular de la
Conselleria de Turisme al Consell de Govern.

Per part de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports,
s’han pres entat a la convocatòria dos projectes per a
l’adquisició de patrimoni:
• Adquisició de l’Antiga Església de Sant  Josep

(ITS2018-064). Menorca.
• Adquisició de la Torre des Verger (ITS2018-097). Eivissa.

Palma, 29 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 10235/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a pediatres a
Mallorca.

En els municipis de Mallorca a excepció de Palma, hi ha 57
places de pediatre, 22 de les quals estan cobertes amb
professionals de pediatria via Mir i 35, amb professionals de
medicina de família (MF). Adjuntam quadre de distribució per
sectors de dites places:

Sector Places de
Pediatria

Formació del
professional

Número

Ponent 8 Pediatria
MF

6
2

Migjorn 15 Pediatria
MF

9
6

Llevant 19 Pediatria
MF

5
14

Tramuntana 15 Pediatria
MF

2
13

Total 57 57

Palma, 9 de novembre de 2018
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10266/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del  Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a personal de l'IBESTAT i la seva
evolució des de 2017 fins a l'actualitat.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 10277/18 a 10283/18,
presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vehicles d'intervenció
ràpida (VIR), 1 a 7.

La funció del recurs VIR és donar una resposta assistencial
a aquelles situacions que no precisen tras llat i poden ser
solucionades in situ.

No. Els vehicles  VIR poden ser utilitzats com a suport a
altres unitats, siguin de suport vital bàsic (SVB) o de suport
vital avançat (SVA).

Cap Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR) estan aturats o
s’utilitzen en funcions no sanitàries per manca de personal
tècnic.

Un dels dos vehicles d’intervenció ràpida s’iniciarà com a
recurs l’1 de novembre, el segon és vehicle de reserva encara
que pot actuar com a recurs DELTA de suport logístic.

Aquest recurs és una unitat extraordinària dins de l’activitat
del 061. Si es precisa cobrir un descobert en les unitats
ordinàries del servei i no és possible cobrir-la amb el
mecanisme ordinari del pla de contingència, el personal del
recurs VIR pot ser assignat a cobrir el recurs ordinari.

Sí. De manera provisional, sense cap cost econòmic i fins
que es designi el gerent.
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Palma, 9 de novembre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 10366/18 a 10369/18,
presentades pel diputat Vicenç Thomàs o Mulet, del Grup
Parlamentari Social is ta, relatives a copagament
farmacèutic durant l'any 2017 (I a IV).

Al desembre de 2016 es va actualitzar el servei de recepta
electrònica per tal que els pensionistes no haguessin d’abonar
l’aportació de superés el seu límit mensual segons la renda
(pensionistes amb rendes menors  a 18.000€, 8,23€;
pensionistes amb rendes entre 18.000 i 100.000€, 18,25€ i
pensionistes amb rendes superiors a 100.000€, 61,75€.

L’estalvi corresponent a l’aportació dels  us uaris actius
durant l’any 2017 hauria estat de 1.016.728,52€.

Palma, 9 de novembre de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 10417/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps , del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a vessaments al mar a l'illa
de Menorca per la deficiència de les depuradores durant
2018.

Les depuradores de l’illa de Menorca no han tingut cap
vessament al mar per deficiència de les depuradores durant el
2010.

És possible que en episodis de pluges fortes les depuradores
de Maó-Es Castell i Ciutadella Sud hagin vessat aigües brutes
mesclades amb l’aigua tractada, però aquest fet no és per
deficiència de les depuradores, si no per excés de cabal
d’arribada, al no ser separatius els sistemes de clavegueram.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 10418/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empreses de les Illes
Balears que exporten a Canadà.

De conformitat amb les  dades del Ministeri de Comerç,
Indústria i Turisme, el nombre d’exportadors a Canadà de les
Illes Balears fou de 92 en el 2017.

En el període entre gener i juliol del 2018, darrer mes
disponible, aquesta xifra és de 68 exportadors.

No es disposa de la desagregació per illes.

Palma, 15 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 10419/18 a 10421/18,
presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a facturació de
les exportacions a Canadà (2016-2018).

De conformitat amb les dades del Ministeri de l’Institut
d’Estadística de les Illes  Balears (Ibestat) el valor de les
exportacions de les  Illes Balears a Canadà el 2016 fou de
1.341.853€.

El 2017 fou de 917.305€ i el 2018, entre el gener i el juliol
de 2018 (darrer període disponible) fou de 1.226.662€

No es disposa de la desagregació per illes.

Palma, 15 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 10422/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empreses de les Illes
Balears que exporten als Estats Units.

De conformitat  amb les dades del Ministeri de Comerç,
Indústria i Turisme, el nombre d’exportadors als Estats Units
de les Illes Balears fou de 625 en el 2017.

En el període entre gener i juliol del 2018, darrer mes
disponible, aquesta xifra és de 441 exportadors.

No es disposa de la desagregació per illes.

Palma, 15 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 10423/18 a 10425/18,
presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a facturació de
les exportacions als Estats Units (2016-2018).

De conformitat amb les dades de l’Institut Balear
d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), el valor de les
exportacions de les Illes Balears als Estats Units el 2016 fou de
62.205.696€; el 2017 fou de 27.530,747€; i entre gener i juliol
del 2018, darrer mes disponible, fou de 16.336.929€.

No es disposa de la desagregació per illes.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-159.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-159.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-159.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-159.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-159.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-159.pdf#page=16


9664 BOPIB núm. 169 -  7 de desembre de 2018

Palma, 15 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 10426/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients incoats des de
l'aprovació del Decret de la posidònia.

Des que va entrar en vigor el Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a de les
Illes Balears, s’han incoat 23 procediments sancionadors
–relatius a fondejos sobre posidònia-, corresponents a actes de
denúncia de l’any 2017.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 10427/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i  Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients sancionadors
incoats a barques inferiors a 6 m d'eslora des de l'aprovació
del Decret de la posidònia.

Des que va entrar en vigor el Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a de les
Illes Balears, s’han incoat 23 procediments sancionadors
–relatius a fondejos sobre posidònia-, corresponents a actes de
denúncia de l’any 2017.

D’aquests 23 expedients, n’hi ha 7 en què a l’acta de
denúncia no hi consta l’eslora. Respecte a barques inferiors a
6 m. d’eslora hi consten 3 expedients.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 10428/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i  Camps , del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients sancionadors
incoats  a barques entre 6 m i 8 m d'eslora des de
l'aprovació del Decret de la posidònia.

Des que va entrar en vigor el Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a de les
Illes Balears, s’han incoat 23 procediments sancionadors
–relatius a fondejos sobre posidònia-, corresponents a actes de
denúncia de l’any 2017.

D’aquests 23 expedients, n’hi ha 7 en què a l’acta de
denúncia no hi consta l’eslora. Respecte a barques d’entre 6 i
8 m. d’eslora hi consta 1 expedient.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 10429/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i  Camps , del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients sancionadors
incoats a barques  entre 9 m i 11 m d'eslora des de
l'aprovació del Decret de la posidònia.

Des que va entrar en vigor el Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a de les
Illes Balears, s ’han incoat 23 procediments sancionadors
–relatius a fondejos sobre posidònia-, corresponents a actes de
denúncia de l’any 2017.

D’aquests 23 expedients, n’hi ha 7 en què a l’acta de
denúncia no hi consta l’eslora. Respecte a barques d’entre 9 i
11 m. d’eslora hi consten 4 expedients.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 10430/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i  Camps , del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients sancionadors
incoats  a barques entre 12 m i 16 m d'eslora des de
l'aprovació del Decret de la posidònia.

Des que va entrar en vigor el Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes
Balears, s’han incoat 23 procediments sancionadors –relatius
a fondejos sobre posidònia, corresponents a actes de denúncia
de l’any 2017 amb els consells insulars a 1 d’octubre de 2018

D’aquests 23 expedients, n’hi ha 7 que a l’acta de denúncia
no hi consta l’eslora. Respecte a barques d’entre 12 m i 16 m
d’eslora hi consten 3 expedients.

Palma, 16 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 10431/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedients sancionadors
incoats a barques de més de 16 m d'eslora des  de
l'aprovació del Decret de la posidònia.

Des que va entrar en vigor el Decret 25/2018, de 27 de
juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a de les
Illes Balears, s’han incoat 23 procediments sancionadors
–relatius a fondejos sobre posidònia-, corresponents a actes de
denúncia de l’any 2017.
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D’aquests 23 expedients, n’hi ha 7 en què a l’acta de
denúncia no hi consta l’eslora. Respecte a barques de més de
16 m. d’eslora hi consten 5 expedients.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 10432/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i  Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans de gestió dins la
Xarxa Natura 2000.

A hores d’ara falten per aprovar 15 plans de gestió d’espais
declarats LIC de la Xarxa Natura 2000.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 10433/18, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps , del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a zones  d'es pecial
conservació (ZEC) pendents d'aprovar-se.

Les ZEC no s’aproven, es declaren. D’acord amb l’article
36 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental, correspon al Consell de
Govern, mitjançant un acord, la declaració com a zones
especials de conservació dels llocs d’importància comunitària
que hagin estat seleccionats  i designats per la Comissió
Europea, seguint el procediment que estableix l’article 9 de
l’esmentada llei, prèvia aprovació  del corresponent pla de
gestió.

Actualment hi ha 63 llocs d’importància comunitària que
encara no s’han declarat ZEC.

Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 10558/18 a 10562/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas , del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les
operacions del  pendent de pagament computat a efectes del
càlcul del període de pagament del mes de s etembre; i
import de les operacions  comunitat a l’Administració
General de l’Estat en sanitat, en serveis socials i en
educació el mes de setembre.

L’import sol·licitat és 2.273,72 milers d’euros.

Import pendent de pagament a 30/09/2018 
(Deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
en milers d’euros

Sanitat 120.780,17
Educació     3.415,21
Serveis Socials        889,86
Resta     8.651,27

Palma, 17 d’octubre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 10563/18 a 10628/18  i
10633/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives  a
pagaments pendents als ajuntaments de les Illes  1
d'octubre de 2018.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços següents: 10563-10596 i 10597-10633.

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 10629/18 a 10632/18 ,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialis ta, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 d'octubre de 2018.

Consell Insular Import
Consell Insular de Formentera          958.977,87
Consell Insular de Mallorca     28.955.892,28
Consell Insular de Menorca       4.214.223,65
Consell Insular d’Eivissa       4.628.502,08

Palma, 17 d’octubre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 10634/18 a 10700/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els ajuntaments  de les Illes a 1
d'octubre de 2018.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços següents: 10634-10667 i 10668-10700.
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Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 10701/18 a 10704/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Social is ta, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 d'octubre
de 2018.

Consell Insular Import
Consell Insular de Formentera          958.977,87
Consell Insular de Mallorca     28.955.892,28
Consell Insular de Menorca       4.214.223,65
Consell Insular d’Eivissa       4.628.502,08

Palma, 17 d’octubre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 10879/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsió en relació amb les obres del
Centre Internacional Toni Catany.

Està previst que la primera quinzena de novembre el
Consell de Govern confirmarà l’interès públic excepcional i
decidirà la seva execució, el que donarà pas a la redacció del
projecte executiu.

Paral·lelament, durant la primera setmana de novembre es
començaran els treballs preliminars per tal de garantir la
seguretat dels treballadors.

Quant al termini d’execució de les obres, d’acord amb el
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de
referència està estimat en 14 mesos.

Palma, 22 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 10921/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a herències  ab intestato a favor de
consells insulars i ajuntaments de les  Illes des de la
modificació de la Compilació de Dret Civil.

Des de l’assumpció de la competència –després de la
modificació de la Compilació del Dret Civil Balear el 6 d’agost
de 2017- a dia d’avui, segons  els  dades que consten a la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, no s’ha
produït cap herència ab intestato a favor dels consells insulars
i/o ajuntaments de les Illes Balears.

Palma, 8 de novembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 10954/18 a 10973/18,
presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a cànon de
sanejament a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
(2013-2017).

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.

A més , s egons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten a l’ATIB venen
donades per qui paga el cànon –sigui contribuent o substitut-,
i en el cas del substitut del contribuent, es  pot  tractar de
persones físiques o jurídiques que subministren a diversos
municipis, de la mateixa manera que ens trobam el cas de
municipis que es veuen subministrats per diverses persones
físiques o jurídiques.

Per aquest motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals i no desglossades per illes.

Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament l’aigua durant els exercicis
2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 a les Illes Balears són:

Recaptació cànon sanejament 2016 i 2017

Exercici Total
2013 74.849.316,10
2014 79.569.313,04
2015 77.463.655,86
2016 86.594.924.61
2017 85.309.445,99

Palma, 24 d’octubre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes  RGE núm. 10980/18 a 10999/18,
presentades pel diputat Aitor Morrás i  Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a
infraestructures  de sanejament a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera (2013-2017).

En els pressuposts de la CAIB el programa de despesa
destinat al sanejament i depuració d’aigües fins al 2017 era el
programa 441B01, a partir de 2017 el programa de sanejament
i depuració d’aigües és el programa 562B01.

La despesa destinada als costs de conservació, manteniment
i explotació de les instal·lacions de sanejament d’aigües figuren
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al capítol 6 del pressupost de despeses, els darrers anys ha estat
la següent:

2013

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

23.105.714,70 4.530.942,42 4.169.392,22 202.273,02 32.008.322,36

2014

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

23.096.854,22 4.530.942,41 4.091.533,42 202.273,02 31.921.603,07

2015

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

30.291.387,44 4.182.207,78 3.748.068,98 183.884,58 38.405.578,78

2016

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

34.644.634,79 5.762.302,98 6.008.871,90 386.551,79 46.008.361,46

2017

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

31.883.810,45 5.282.111,23 5.679.060,17 354.339,15 43.217.321,00

2017 amb desembre

Mallorca Menorca Eivissa Formentera

34.642.589,38 5.762.302,98 6.137.038,62 386.552,79 46.928.482,77

Dades d’obligacions reconegudes segons la liquidació dels
pressuposts.

Nota: dins l’exercici 2017 s’ha produït un canvi de  criteri
comptable d’imputació de la despesa d’acord amb la instrucció
2/2017 de la Intervenció General de la CAIB, de forma que la
indemnització concedida per les despeses de manteniment
realitzades dins el mes  de desembre no es reconeix a la
comptabilitat fins el mes de gener de l’any següent. Al ser el
primer any que s’aplica aquest criteri, comptablement figura
una disminució de les obligacions reconegudes per la CAIB.

La despesa destinada al pagament de noves infraestructures
i substitució d’instal·lacions de sanejament figuren al capítol 7
del pressupost de despeses, els darrers anys ha estat la següent:

Any 2013
Inversió nova a Mallorca 4.675,695,60€
Inversió nova a Menorca 0,00€
Inversió nova a Eivissa          18.127,11€   
Inversió nova a Formentera 0,00€
Altres transferències a ABAQUA ---
Total 4.693.822,71€

Any 2014
Inversió nova a Mallorca 6.178,005,93€
Inversió nova a Menorca 1.332,546,12€
Inversió nova a Eivissa           885.566,80€   
Inversió nova a Formentera  0,00€
Altres transferències a ABAQUA ---
Total 8.396.118,85€

Any 2015
Inversió nova a Mallorca 8.625.247,47€
Inversió nova a Menorca 1.283.575,01€
Inversió nova a Eivissa          899.263,45€   
Inversió nova a Formentera               31.423,39€
Altres transferències a ABAQUA 4.969.630,83€
Total        15.809.140,15€

Any 2016
Inversió nova a Mallorca 5.134.431,10€
Inversió nova a Menorca 182.468,01€
Inversió nova a Eivissa 1.715.040,16€   
Inversió nova a Formentera               11.465,07€
Altres transferències a ABAQUA 9.612.676,75€
Total 16.656.081,09€

Any 2017
Inversió nova a Mallorca 9.997.103,27€
Inversió nova a Menorca 304.667,54€
Inversió nova a Eivissa           3.713.395,21€   
Inversió nova a Formentera 0,00€
Altres transferències a ABAQUA 60.916.769,58€
Total 74.931.935,60€

Totals
Inversió nova a Mallorca 34.610.483,36€
Inversió nova a Menorca 3.103.256,68€
Inversió nova a Eivissa          7.231.392,73€  
Inversió nova a Formentera 42.888,46€
Altres transferències a ABAQUA 75.499.077,16€
Total 120.487.098,40€

Dades d’obligacions reconegudes segons la liquidació dels
pressuposts.

Nota: les dades són d’obligacions reconegudes, els imports que
la CAIB ha reconegut i ordenat el pagament. S’ha de tenir en
compte que el finançament d’aquestes inversions es realitza
principalment a través del Decret 51/1992, que regula les
indemnitzacions per obres i instal·lacions de depuració
d’aigües residuals i aquestes com a norma general s’abonen
durant 10 anys, per tant l’import en inversió nova el que
reflecteix és l’import que ha de pagar la CAIB durant cada any
per les obres realitzades, no és una valoració de les inversions
realitzades aquell any.

Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 11259/18, presentada per la
diputada maria Antònia Sureda i Martí, del  Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a traspàs de competències.

El pressupost previst és d’1.450.000 des de l’1 de març a 31
de desembre.

Palma, 16 de novembre de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-161.pdf#page=13


9668 BOPIB núm. 169 -  7 de desembre de 2018

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14572/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern de les Illes
Balears davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a la
gestió administrativa i els serveis que presten els auxiliars
tècnics educatius als centres de les Illes Balears; i excepció
de l'article 175.3 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2018, conformement amb l'article 161.3 que
remet al 175.3 del Reglament de la cambra, admet a tràmit
l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença del Govern
davant el Ple de la cambra per tal de retre compte del
compliment de la moció esmentada i acorda de solAlicitar a la
Junta de Portaveus l'excepció de l'article 175.3 del Reglament
de la cambra, per tal que aquesta compareixença se substanciï
a la primera sessió plenària del proper període de sessions, atès
que a la propera sessió plenària i darrera del període de
sessions actual s'ha de substanciar el debat i la votació del
dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte
de llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2019.

La Junta de Portaveus, en sessió de dia 5 de desembre de
2019, es manifesta conforme per unanimitat amb la solAlicitud
de la Mesa, per tant, aquesta, constituïda com a tal a la mateixa
sessió, adopta l'acord definitiu d'excepcionar l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, per a aquest cas concret.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 14592/18 i 14588/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2018, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, i Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a habitatges
de protecció oficial i a servei d'acompanyament, incloses a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 4 de desembre de
2018, per les preguntes RGE núm. 14737/18 i 14784/18,
relatives a transferència de les competències de justícia i a
Oficina d'habitatge buit, respectivament.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 14780/18,

presentat pel Govern de les  Il les Balears, de tramesa del
Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de
crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables
derivades de sentències judicials pendents de pagament en
l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents
per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears, amb càrrec als pressuposts generals  de la
comunitat autònoma de les  Illes Balears per a l'any 2018;
i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel
qual s'estableixen ajudes i altres mes ures urgents per
reparar les pèrdues i els danys produïts  per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la
comarca de Llevant de Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2018, havent estat publicat en el BOIB núm.
147 de 24 de novembre de 2018, el Decret llei 4/2018, de 23 de
novembre, esmentat a l'enunciat, acorda, conformement amb
l’establert als articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i 148 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple del Parlament en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Habilitació dels dilluns dies 10 i 17 de desembre de 2018

per tal de celebrar sessions parlamentàries sobre els
projectes de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i
transició energètica; 7154/18, de residus i sòls contaminants
de les Illes Balears; 10873/18, de modificació de la Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'ins tal A lació,
accés i exercici d'activitats a les Illes Balears; i 8320/18, de
l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes
Balears; i  la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de
modificació de la Llei  10/1998, de 14 de desembre, de
colAlegis professionals de les Illes Balears i de creació del
colAlegi professional de docents de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14942/18, presentat pels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca, Podem Illes Balears i MÉS per Menorca i,
conformement amb l'article 67.2 del Reglament de la cambra,
acorda de sotmetre a la Junta de Portaveus l'habilitació dels
dilluns dies 10 i 17 de des embre de 2018 per tal de poder
celebrar sessions parlamentàries en relació amb les iniciatives
esmentades a l'enunciat.
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Així mateix, un cop acceptada l'habilitació de què es tracta
per la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, la Mesa,
que s'hi troba constituïda com a tal, adopta l'acord d'habilitar
els d illuns dies 10 i 17 del mes de desembre de 2018 amb la
finalitat esmentada.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
SolAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del

Govern de les Illes Balears  davant el Ple de la cambra per
tal d'informar sobre les negociacions del nou règim especial
de les Illes Balears (REIB). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de desembre de 2018, adopta acord negatiu
respecte de l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAlicita que la Mesa i/o la Junta de
Portaveus acordin la compareixença urgent esmentada a
l'enunciat, per la qual cosa l'escrit esmentat queda sense efecte.

Palma, a 5 de desembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel

qual es modifiquen els acords relatius a la carrera
professional del personal funcionari i laboral fix de la
cambra.

El Parlament de les Illes Balears preveu la regulació de la
carrera professional en els acords següents: 

a) L’Acord de la Mesa Negociadora Institució-Personal de
l’any 2010 que estableix el model de carrera professional i els
criteris normatius dels sistemes d’avaluació del personal de
l’Administració parlamentària, tant en el seu vessant econòmic
com tècnic. Aquest Acord assenyala que el model de carrera
professional haurà de ser semblant al que s’apliqui als
funcionaris de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Per tant s’ha de tenir en compte la regulació
autonòmica. 

b) L’Acord de la Mesa de 7 d’octubre de 2015, pel qual
s’aprova la proposta relativa a la negociació entre la Institució
i el Personal sobre el desenvolupament de la carrera
professional del personal de la cambra.

c) L’Acord de la Mesa de 2 de desembre de 2015, pel qual
s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del

personal funcionari i el personal laboral fix de la cambra i es
remodula l’Acord de la Mesa de 7 d’octubre de 2015, i
s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la part
pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012.

Els acords esmentats preveuen, una vegada fet amb caràcter
extraordinari l’enquadrament inicial, una sèrie de requeriments
necessaris per al desenvolupament de la carrera professional,
així com la vinculació d’aquesta a l’Avaluació de
l’acompliment. Per altra banda, l’Acord de la Mesa
Negociadora Institució-Personal de l’any 2010 assenyala que
el model de carrera professional del Parlament haurà de ser
semblant al que s’apliqui als funcionaris de l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Han passat gairebé tres anys des de l’aprovació dels tres
acords (a, b i c), i, atesa la similitud amb el model de carrera
professional de la comunitat autònoma, s’han de modificar
alguns aspectes ja previstos en aquesta. Aquestes novetats es
contenen en els acords del Consell de Govern, de 19 de gener
de 2018, en els que es ratifiquen l’Acord del Comitè
Intercentres de 18 de desembre de 2017 i l’Acord de la Mesa
Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels
quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional
del personal de l’àmbit de serveis generals, (BOIB núm. 10, de
20 de gener de 2018).

Les modificacions proposades fan referència a ampliar
determinades situacions administratives -com són els serveis
especials i l’excedència voluntària per prestació de serveis en
el sector públic- a efectes de reconeixement extraordinari i
l’ampliació, amb matisacions, al personal eventual; a la inclusió
dins la carrera professional del personal funcionari interí amb
una prestació de serveis ininterromputs de durada mínima de
cinc anys; i l’aplicació supletòria als funcionaris interns de la
normativa de la comunitat autònoma que es pugui dictar en el
futur. 

Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de 5 de desembre de 2018  acorda el següent:

Primer. Es modifica la disposició transitòria segona de l’Acord
de la Mesa del Parlament pel qual s’aprova el model de carrera
profes s ional de la cambra de dia 7 d’octubre de 2015, que
queda redactada de la manera següent:

“El personal que, segons disposa la disposició
transitòria primera, en la data d’efectes de reconeixement
extraordinari tengui la condició de personal funcionari de
carrera del Parlament de les Illes Balears o personal laboral
fix i es trobi en alguna de les situacions administrat ives
següents:
a. Serveis especials
b. Serveis en altres administracions públiques
c. Excedència voluntària per raó de violència de gènere
d. Excedència voluntària per cura de familiars
e. Excedència forçosa
f. Excedència especial regulada al Decret llei 5/2012, d’1
de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives  per a la reducció del dèficit públic del
sector públic de la CAIB i d’altres institucions
autonòmiques, i en la disposició Transitòria Cinquena de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
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g. Excedència per interès particular.
h. Excedència voluntària per prestació de serveis en el
sector públic podrà s ol·licitar el reconeixement que li
pertoqui sense necessitat de reingressar al servei actiu
d’acord amb la forma i els efectes que preveu la disposició
transitòria abans esmentada, exceptuant-ne aquelles
persones designades com a personal eventual que ho podran
sol·licitar en la data en què es produeixi el reingrés al servei
actiu.”

Segon. S’addiciona un apartat 7 a l’Acord definitiu pel qual
s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del
personal funcionari i personal laboral fix de la Cambra, aprovat
per la Mesa del Parlament de les Illes Balears de dia 2 de
desembre de 2015, que queda redactat de la manera següent:

“El personal funcionari interí i laboral temporal al servei
del Parlament de les Illes Balears que estigui en actiu en
data 12 de novembre de 2015 i assoleixi la condició de
funcionari de carrera per haver superat les proves selectives
corresponents a les ofertes públiques  d’ocupació en el
mateix cos o escala, i que acrediti haver prestat cinc anys de
serveis de manera ininterrompuda al Parlament de les Illes
Balears com a funcionari interí o laboral temporal, ha de ser
enquadrat en el nivell I de carrera professional horitzontal,
o en aquell nivell que li pugui correspondre, amb efectes
des de la data de presa de possessió com a funcionari de
carrera o laboral fix, si reuneix els requisits exigits al model
de carrera professional i normes que la desenvolupin
aprovades pel Parlament de les Illes Balears.

En el supòsit de personal funcionari in terí i laboral
temporal de llarga durada (més de cinc anys de servei al
Parlament de les Illes Balears) que no superi les proves
selectives i tenguin la condició de funcionari de carrera o
laboral fix d’un cos, escala o categoria igual o diferent del
qual presta serveis com a funcionari interí o com a laboral
temporal s’ha de tenir en compte el temps treballat a efectes
de l’enquadrament al nou nivell, sempre que acrediti haver
prestat el temps necessari de manera ininterrompuda en
l’Administració parlamentària.” 

Tercer. S’addiciona una disposició final segona a l’Acord
definitiu pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera
professional del personal funcionari i personal laboral fix de la
cambra, aprovat per la Mesa del Parlament de les Illes Balears
de dia 2 de desembre de 2015, que queda redactada de la
manera següent:

“En qualsevol cas, en tot allò no previst a les normes i
acords sobre la carrera professional dels funcionaris interins
del Parlament de les  Illes  Balears, s’aplicaran
supletòriament els acords i les normes de desenvolupament
en vigor sobre la carrera professional dels funcionaris
interins dels serveis generals del personal al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Si en aplicació dels apartats anteriors resulten nous
enquadraments en la carrera professional de determinats
funcionaris, els efectes econòmics i administratius seran des
del dia de l’aprovació per la Mesa de les modificacions
anteriors.”

Quart. S’ordena la publicació d’aquests Acords en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 5 de desembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Resolució del president del Parlament de les Illes

Balears per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per
accedir als diferents nivel ls  que integren la carrera
professional horitzontal del personal funcionari de carrera
i laboral fix del Parlament de les Illes Balears.

Antecedents 

El Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (TREBEP), preveu, al capítol II (Dret  a la carrera
professional i a la promoció interna. L’avaluació de
l’acompliment), del títol III (Drets i deures. Codi de conducta
dels empleats públics), que cada administració pugui regular el
seu propi sistema de carrera professional. L’article 24 del
TREBEP regula que les retribucions complementàries han de
respondre, entre d’altres, als factors següents: el grau d’interès,
iniciativa o esforç amb el qual el funcionari desenvolupa la
seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts.

La comissió d’experts per a la redacció de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic explicava que «un bon dis s eny de carrera
permet millorar el rendiment i la productivitat de l’empleat
públic i, en definitiva, l’eficàcia de l’Administració, ja que de
les possibilitats de carrera o promoció en l’ocupació pública en
depenen la motivació i satisfacció professional de cada empleat
i inclusivament, en molts casos, la permanència mateixa en
l’ocupació pública».

Normativa

A. Per una banda, cal tenir en compte les previsions que
sobre la matèria, en l’àmbit autonòmic, fa la Llei 3/2007, de 27
de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en l’article 39 del títol IV, capítol III, i l’article 67
del títol VI, capítol I. Més concretament, l’Acord del Consell
de Govern de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2008 de
ratificació de l’Acord entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes  Balears i les organitzacions sindicals
CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO; l’Acord del mateix
Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen
els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de
Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es
desenvolupa el punt 5è, carrera profes sional, de l’Acord del
Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008 (BOIB núm. 70, de
9 de maig) i l’Acord del Consell de Govern de 8 de maig de
2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres
i de la Mesa Sectorial de Serveis  Generals de 4 de maig de
2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera
professional, de l’Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre
de 2008 que rat ifica l’Acord entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions
sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mit jançant el
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qual es determinen els criteris i les línies generals del procés
negociador per a l’adopció d’acords en matèria de funció
pública, en l’àmbit de la mesa sectorial de serveis generals i del
personal laboral (BOIB núm. 70, de 9 de maig), l’Acord del
Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12
de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16
de novembre de 2015 pels quals  s’aproven les bases per
reactivar la carrera professional del personal funcionari i
laboral de serveis generals de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i es remodula l’Acord de la Mesa
Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de
maig de 2015 (BOIB núm. 172, de 21 de novembre); l’Acord
del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de
ratificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals
de 18 d’octubre de 2017 i de l’Acord del Comitè Intercentres
de 2 d’octubre de 2017 pels quals s’aprova el sistema
d’avaluació de competències professionals que s’ha d’aplicar
al personal funcionari i laboral de serveis generals i la
Res olució de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques per la qual s’aprova la convocatòria ordinària per
accedir als diferents nivells que integren la carrera professional
horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels
serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
  

B. D’altra banda, el Parlament de les Illes Balears preveu
la regulació de l’esmentada carrera en els acords següents:
l’Acord de la Mesa Negociadora Institució-Personal de l’any
2010 al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm.
128/2 de dia 21 de maig, estableix el model de carrera
professional i els criteris normatius dels sistemes d’avaluació
del personal de l’Administració parlamentària, tant en la seva
vessant econòmica com tècnica. Aquest Acord assenyala que el
model de carrera professional haurà de ser semblant al que
s’apliqui als funcionaris  de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per la qual cosa s’ha de tenir en
compte la regulació autonòmica abans esmentada. L’Acord de
la Mesa de 7 d’octubre de 2015, pel qual s’aprova la proposta
relativa a la negociació entre la Institució i el Personal sobre el
desenvolupament de la carrera professional del personal de la
cambra, i l’Acord de la Mesa de 2 de desembre de 2015, pel
qual s’aproven les bases per reactivar la carrera professional
del personal funcionari i el personal laboral fix de la cambra i
es remodula l’Acord de la Mesa de 7 d’octubre de 2015, i
s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la part
pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012.

La present normativa suposa una aposta del Parlament de
les Illes Balears per la innovació, per la millora contínua de la
gestió i per la qualitat i, en definitiva, per un canvi en la cultura
organitzativa.

Els funcionaris de carrera i els funcionaris interins són el
capital principal de la Institució parlamentària, per la qual cosa,
l’Oficialia Major entén que la gestió de les persones s’ha de fer
amb una visió integrada dels recursos humans, la formació, les
relacions laborals, l’avaluació i els sistemes de retribució, que
estan íntimament relacionats entre si.

La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement
individualitzat del desenvolupament professional aconseguit
pel personal funcionari de carrera d'adminis tració general i

especial de la Cambra, sense necessitat de canviar de lloc de
treball, com a conseqüència de la valoració de l’avaluació de
l’acompliment i d’altres ítems i factors . L'avaluació de
l'acompliment es farà sobre la trajectòria i l’actuació
professional, la qualitat  dels  t reballs realitzats, els
coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat
de l’avaluació per competències.

Aquest model de carrera pretén la implicació voluntària i
motivada del personal, orientada a la consecució dels objectius
de l’Administració, i es basa en el dret dels empleats públics de
progressar de forma individualitzada, com a reconeixement del
seu desenvolupament professional quant a coneixements,
formació, experiència professional i acompliment dels objectius
establerts per l’Administració parlamentària. L’Estatut de
Personal i l’Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
pel qual s’aprova l’ordre de funcions dels diferents cossos i
escales del personal funcionari de la cambra, defineixen les
responsabilitats  que corresponen a cada lloc de treball. Les
responsabilitats pròpies del lloc són les funcions, el
desenvolupament de les quals  es  duu a terme mitjançant la
realització d’unes tasques determinades. Per a l’adequat
desenvolupament d’aques tes tasques es necessiten uns
coneixements, continguts tècnics, aptituds, capacitats, habilitats
i experiència que constitueixen els requeriments o perfil del
lloc de treball. El resultat final són les competències, el conjunt
de conductes necessàries per a un adequat desenvolupament de
les funcions i tasques assignades al lloc, i que seran avaluades
per poder aconseguir la progressió dins la carrera.

Aquest acord preveu l’estructura del model de carrera
professional com un conjunt de quatre nivells o esglaons de
desenvolupament professional que el funcionari de la Institució
parlamentària pot assolir passats cinc anys des de l’obtenció del
darrer nivell i mitjançant la superació de l’avaluació de
l’acompliment. Els nivells que conformen la carrera
professional tenen assignada una retribució en funció del nivell
i el subgrup del funcionari, segons queda establert a l’article 7
d’aquest acord. L’assoliment d’un nivell superior representa
l’increment del complement de carrera professional en la
quantitat establerta al nou nivell assolit.

Per la qual cosa, i segons l’acordat a l’apartat tercer dels
Acords de la Mesa Negociadora Institució-Personal 2010,
publicats el model de carrera professional que serà d’aplicació
als funcionaris del Parlament de les Illes Balears haurà de ser
semblant al model de carrera professional que s’apliqui als
funcionaris de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

Per tots aquests motius, i en desenvolupament dels acords
sobre la carrera professional dels funcionaris de carrera i
personal laboral fix del Parlament de les Illes Balears aprovats
per la Mesa, respectivament, els dies 7 d’octubre de 2015 i 2 de
desembre de 2015, dict la següent

Resolució

a) S’aprova la convocatòria del procediment per progressar
en el model de carrera professional del personal funcionari de
carrera i laboral fix del Parlament de les Illes Balears.

b) S’aproven les bases que regeixen aquesta convocatòria
(annex 1).
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c) S’aproven els criteris de valoració i el barem de
puntuació aplicable a aquesta convocatòria en relació al bloc
d’aprenentatge, docència i gestió del coneixement (annex 2).

d) S’aprova el model de sol·licitud per participar-hi (annex
3).

e) Es designen els membres dels comitès de valoració que
s’indiquen en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

f) S’ordena que aquesta Resolució es publiqui en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Portal de
l’Empleat. 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
res olució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs  de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Just ícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant  la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del d ia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol alt re recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Seu del Parlament, 5 de desembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears 
Baltasar Picornell i Lladó

ANNEX 1
Bases de la convocatòria

1. Objecte

Aquesta convocatòria té com a objecte donar compliment
al punt 6 de la convocatòria de la carrera ordinària dels acords
aprovats per la Mesa del Parlament de les Illes Balears el dia 2
de desembre de 2015. L’esmentat Acord disposa que:

“La primera convocatòria de carrera ordinària per accedir
als diferents nivells que integren la carrera professional
horitzontal es durà a terme dins el segon semestre de 2017,
d’acord amb els requisits establerts. En aquesta

convocatòria, i per una sola vegada, es tendran en compte
les fraccions de temps romanents que no hagin estat
utilitzades per obtenir un nivell en la fase extraordinària
d’implantació i sempre que la durada del període excedent
sigui superior a tres anys”.

Posteriorment, la Mesa en sessió de dia 13 de desembre de
2017, aprovà la modificació de l’apartat 6 de l’Acord definitiu
pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera
professional del personal funcionari i personal laboral fix de la
Cambra aprovat  per la Mesa el dia 2 de desembre de 2015, que
remodula l’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
de dia 7 d’octubre de 2015, en el sentit d’allà on diu ‘segon
semestre de 2017’ ha de dir ‘primer semestre de 2018’. 

Finalment, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de juny de 2018, acordà d’aprovar la
modificació de l’apartat 6 de l’Acord definitiu pel qual
s ’aproven les bases per reactivar la carrera professional del
personal funcionari i personal laboral fix de la Cambra aprovat
per la Mesa el dia 2 de desembre de 2015, que remodula
l’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de 7
d’octubre de 2015, pel qual s’aprova la proposta relativa a la
negociació entre la Ins t itució i el Personal sobre el
desenvolupament de la carrera professional, en el sentit d’allà
on diu "primer semestre de 2018" ha de dir "segon semestre del
2018".

Aquesta convocatòria es regeix pel que disposen els acords
de la Mesa sobre carrera professional dels dies 7 d’octubre de
2015 i 2 de des embre de 2015 i l’Acord de la Mesa de 5 de
desembre de 2018 i les corresponents  normes de
desenvolupament.

2. Àmbit d’aplicació

2.1. Poden participar en aquest procediment ordinari, sempre
que compleixin els requisits  de l’apartat 3, el personal
funcionari de carrera i laboral fix, de l’àmbit de l’administració
parlamentària del Parlament de les Illes Balears o amb destí
definitiu en aquesta.

2.2. Els funcionaris interins de llarga durada que es trobin en
situació d’excedència voluntària per prestació de serveis en el
sector públic podran participar d’aquesta convocatòria
ordinària.

2.3. El personal que es trobi en situació administrativa de
serveis especials podran sol·licitar el reconeixement de nivell,
en la data en què es produeixi el reingrés al servei actiu.

3. Requisits

3.1. Disposar de fraccions de temps romanents que no hagin
estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase extraordinària
d’implantació, sempre que la durada d’aquest excedent sigui
superior a tres anys (1096 dies) a data 31 de desembre de 2015.

A l’efecte de poder facilitar informació relativa al
compliment del requisit relatiu a la disposició de fraccions de
temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un
nivell, sempre que la durada d’aquest excedent sigui superior
a tres anys, es tindran en compte les dades que figurin al
respecte als expedients personals. Un cop establertes les dades
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es confeccionarà una relació de les persones que compleixen
aquest requisit juntament amb el període de serveis sobrers
(romanents) i que per tant no han d’acreditar. En el supòsit de
no aparèixer en el llistat i de considerar que compleixen el
requis it específic esmentat, podran sol·licitar un certificat de
serveis prestats que ho acrediti i adjuntar-lo juntament amb la
sol·licitud.

3.2. Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es
tracti d’accedir als nivells II, III i IV, respectivament.

3.3. Tenir almenys cinc anys de serveis prestats computats de
la forma següent:
• Temps de serveis sobrers superiors a tres anys (1096 dies)

establert en el punt 3.1 anterior.
• Temps de serveis prestats en el cos, escala, especialitat o

categoria en què es pretén progressar fins a 31 de desembre
de 2018.

S’entén com a situació computable a efectes de temps les
situacions administratives següents:

a) Servei actiu.
b) Serveis especials.
c) Excedència forçosa laboral.
d) Excedència voluntària per raó de violència de gènere.
e) Excedència per cura de familiars.
f) Excedència per raó de violència terrorista.
g) Expectat iva de destinació i excedència forçosa pel
trans curs de temps màxim de durada de la situació
d’expectativa de destinació.
h) Excedència voluntària especial regulada al Decret llei
5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit
públic del sector públic de la comunitat autònoma de les
illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.
i) Excedència voluntària per prestació de serveis en el
sector públic.

4. Mèrits necessaris

4.1. Haver obtingut el certificat d’aprofitament de la formació
específica sobre l’Avaluació 360º promoguda per la Mesa o
estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data de fi de
presentació de sol·licituds.

4.2. Comptar per a aquesta convocatòria amb la següent
puntuació mínima relativa al bloc d’Aprenentatge, docència i
gestió del coneixement que estableix l’annex 2 d’aquesta
convocatòria:
• Personal funcionari de carrera dels subgrups A1 i A2 així

com personal laboral fix dels nivells 1 i 2: 30 punts.
• Personal funcionari de carrera dels subgrups C1 i C2 així

com personal laboral fix dels nivells 3 a 6: 20 punts.
• Personal funcionari de carrera del grup AP i laboral fix dels

nivells 7 i 8: 10 punts.

5. Criteris  aplicables únicament i exclusiva per aquesta
convocatòria

5.1. En el supòsit dels apartats sobre formació d’actualització
i perfeccionament, docència gestió del coneixement, es tindran
en compte els mèrits obtinguts en el període comprès entre l’1
de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2018.

5.2. En el supòsit dels apartats en relació a titulacions
acadèmiques diferents de l’exigida per a l’accés en el cos ,
escala o categoria en què es pretén progressar en carrera,
certificats de nivells d’idiomes del Marc Comú Europeu de
Referència, certificats de nivells superiors a l’exigit per a
l’accés al cos, escala o categoria corresponent i nivell i
certificat de coneixement de llenguatge administratiu es tindran
en compte els obtinguts en qualsevol moment anterior al 31 de
desembre de 2018.

6.  Procediment

6.1. El personal funcionari que vol participar en aquest
procediment podrà presentar les sol·licituds fins a 31 de
desembre de 2018.

6.2. Model de sol·licitud

Les sol·licituds s’han d’ajustar al model oficial que figura
al present acord.

6.3. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han d’emplenar i registrar en el Registre
del Parlament de les  Illes Balears o en qualsevol altra de les
formes  que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de dia 1
d’octubre, del procediment adminis tratiu comú de les
administracions públiques.

6.4. Acreditació de requisits i mèrits necessaris.

Els requisits i mèrits corresponents s’acrediten amb els
documents que consten en l’expedient personal i els que aportin
els interessats o interessades.

L’Administració ha d’incorporar d’ofici en l’expedient de
la convocatòria el compliment dels requisits i mèrits necessaris
que estableixen els punts 3 i 4 d’aquesta convocatòria, si en la
sol·licitud es fa constar l’autorització per tal que l’òrgan
competent comprovi les dades que consten en el Registre de
personal.

Tanmateix, i en relació amb el compliment del requisit
establert en el punt 4.2 les persones sol·licitants poden aportar
els mèrits que considerin oportuns i que no constin inscrits en
el seu expedient personal.

En aquest supòsit i respecte dels mèrits que s’acreditin, el
departament de Recursos Humans ha de tramitar la inserció
dels esmentats mèrits en l’expedient personal corresponent, si
així es fa constar en la sol·licitud.

Pel fet de presentar la sol·licitud, la persona interessada
accepta les bases de la convocatòria.

6.5 Comitès de valoració

Per valorar les sol·licituds presentades es creen dos comitès
de valoració:

a) Un d’ells està encarregat de les sol·licituds presentades
pel personal funcionari de carrera dels subgrups A1 i A2 i de
les del personal laboral fix dels nivells 1 i 2.
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b) Un altre està encarregat de les sol·licituds presentades
pel personal funcionari de carrera dels subgrups C1, C2 i AP,
així com de les del personal laboral fix dels nivells 3 a 8.

Funcions dels comitès de valoració:
• Rebre les sol·licituds presentades, comprovar els requisits

i valorar els mèrits de les persones sol·licitants.
• Elevar a la Mesa les propostes provisionals i definitives de

les llistes de persones admeses i exclos es  de la
convocatòria.

• Elevar a la Mesa la propos ta definitiva d’estimació o
desestimació de la sol·licitud d’accés a cada nivell.

• Els comitès de valoració seran assistits tècnica i
administrativament pel departament de recursos humans.

• Totes aquelles relatives als criteris homogenis  de
funcionament de les comissions de valoració aprovades per
la Comissió Paritària.

Composició i funcionament dels comitès de valoració

Els comitès de valoració han d’estar formats per cinc membres:
a) Tres vocals designats per la Mesa, dos per sorteig públic

i un altre proposat per l’oficiala o oficial major, entre
funcionaris o funcionàries de carrera del Parlament de les Illes
Balears, en situació administrativa de servei actiu. Una d’elles
haurà de tenir experiència professional d ins  l’àrea jurídica,
oficialia major o recursos humans. Una d’aquestes persones ha
d’exercir les funcions de president o presidenta.

b) Dos vocals designats per la Junta de Personal d’entre els
seus membres o proposats per aquesta.

D’acord amb l’establert a l’apartat 6.5 es creen dos comitès
de valoració:
• Un d’ells per valorar als funcionaris del grup A (subgrups

A1 i A2), la seva composició serà la següent: dos vocals del
grup A elegits per sorteig públic tal com s’especifica a
l’apartat anterior i un tercer proposat per l’oficiala o oficial
major d’entre el personal adscrit a l’àrea jurídica, oficialia
major i recursos humans; els dos vocals designats per la
Junta de Personal hauran de pertànyer al grup A, en cas
contrari, la Junta proposarà a dos funcionaris que pertanyin
a aquest grup funcionarial.

• L’altre per valorar als funcionaris dels grups C (subgrups
C1 i C2) i AP; en aquest cas la composició serà la següent:
dos vocals del subgrups A1, o A2, o C1, o C2 elegits per
sorteig públic i un proposat per l’oficiala o oficial major
d’entre el personal adscrit a l’àrea jurídica, oficialia major
i  recursos humans;  i dos vocals elegits per la Junta de
Personal d’entre els seus membres, que hauran de pertànyer
al grup C.

Cada comitè ha de designar, en la primera sessió, les
persones que han d’actuar com a president o presidenta i
secretari o secretària, entre les designades per la Mes a, les
quals es poden substituir, en cas d’absència a alguna de les
sessions del comitè, per qualsevol altre vocal que hi assisteixi.

Per a cada persona membre del comitè de valoració s’ha de
designar un o una titular i un o una suplent.

En la composició dels comitès de valoració, s’ha de
procurar respectar el principi de presència equilibrada de dones
i homes, sempre que això no impliqui vulnerar els principis de
professionalitat i especialització dels seus membres.

Les persones membres del comitè de valoració designats
per la Mesa han de pertànyer, en tot cas, com a personal
funcionari de carrera o personal laboral fix, a un grup de
titulació igual o superior al que s’exigeix per ingressar en els
cossos, escales o categories professionals als quals corresponen
la valoració de les sol·licituds  de reconeixement de nivell de
carrera professional presentades.

Les persones que són membres del comitè de valoració
s’han d’abstenir de formar-ne part si hi concorren els motius
d’abstenció que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, així mateix podran s er objecte
de recusació d’acord amb l’establert a la llei anterior.

Perquè el comitè de valoració es constitueixi vàlidament, a
l’efecte de dur a terme les sessions, les deliberacions, les
valoracions, les puntuacions i la presa d’acords, es requereix
sempre la presència del president o la presidenta i dos vocals,
entre titulars o suplents.

Els membres dels  comitès de valoració estan obligats a
mantenir sigil i secret sobre els informes, les avaluacions, les
deliberacions i els comentaris fets sobre les persones avaluades.

7.  Llistes provisionals

a) Una vegada vençut cada termini per presentar
sol·licituds, es publicarà, en el portal de l’empleat i en el
taulers d’anuncis, la Resolució que contindrà les llistes
provisionals de persones admeses, de qui hagi d’esmenar les
deficiències de la sol·licitud i de les persones excloses
juntament amb la causa d’exclusió.

b) Les persones interessades disposaran d’un termini de deu
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de
publicació de la resolució que conté les llistes provisionals per
esmenar les deficiències i per formular al·legacions contra
l’exclusió.

8. Llistes definitives

Resoltes les esmenes i les al·legacions, la Mesa dictarà les
resolucions corresponents, que contendran les llistes definitives
de persones  admeses i excloses, especificant la causa de
l’exclusió. Aquestes resolucions es publicaran de la mateixa
manera que la resolució amb les llistes provisionals.

9. Resolució

El comitè de valoració, una vegada valorats el mèrits
aportats , ha d’elevar una proposta a la Mesa, en la qual
s’especificarà el personal que accedeix a un nou nivell de
carrera professional, així com el que no ho fa.

El president o la presidenta dictarà una resolució definitiva
en la qual constarà de manera individualitzada l’assoliment o
no del nivell de carrera corresponent, que serà publicada en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Contra la resolució definitiva, que exhaureix la via
administrativa, es pot in terposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent al de la publicació de la
present resolució.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es

pot interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició.
 

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
s ens e limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis trativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent  de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

10. Termini de resolució i efectes

El termini màxim per resoldre aquest procediment és de sis
mesos. Els efectes de la manca de resolució expressa són
desestimatoris, d’acord amb la disposició addicional vuitena de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció  pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. Efectes administratius i econòmics derivats del nivell de
carrera assolit

El reconeixement administratiu del nivell corresponent i els
efectes econòmics del reconeixement per al personal que ho
sol·liciti es retrotreuen a la publicació d’aquesta convocatòria
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La quantia, en còmput anual, del complement de carrera
corresponent a cada nivell és recollida als acords sobre la
carrera professional del funcionaris de carrera i personal
laboral fix del Parlament de les  Illes Balears, del dia 7
d’octubre de 2015 i del dia 2 de desembre de 2015.

ANNEX 2
Criteris de valoració i barem de puntuació relatius al

bloc d’Aprenentatge, docència i gestió del coneixement

1. Aprenentatge

S’entén per aprenentatge el procés mitjançant el qual
s’adquireix una determinada habilitat, s’assimila informació o
s’adopta una nova estratègia per al manteniment i la millora de
la competència professional, amb la finalitat de contribuir a
elevar la qualitat dels serveis, la consecució dels objectius
estratègics de l’organització i el desenvolupament professional
dels empleats públics.

1.1. Aprenentatge per a l’actualització i el perfeccionament
professional

La Mesa del Parlament de les Illes Balears mitjançant la
Comissió de Formació és  l’òrgan competent per establir,
organitzar i desenvolupar l’acció formativa del personal al
servei del Parlament de les Illes Balears. Així mateix, l’EBAP
mitjançant la signatura del corresponent conveni entre ambdues
institucions, podrà dur a terme accions formatives pel personal
de la Cambra.

En aquest apartat es valora la part icipació en accions
formatives encaminades al manteniment, actualització  i
perfeccionament professional impartides o homologades per
l’EBAP, així com la participació en altres activitats impartides
en el marc de l’Acord de Formació per a l’Ocupació de les
Adminis tracions Públiques, independentment de qui sigui el
promotor en el període corresponent. Així mateix es valoraran
les accions formatives aprovades amb caràcter individual o
col·lectiu per la Mesa del Parlament, d’acord amb allò que es
disposa al Reglament de la Comissió de Formació del
Parlament de les Illes Balears.

També es valora l’assistència a congressos, jornades,
conferències, seminaris, altres cursos, relacionats amb
l’activitat professional i institucional del Parlament de les Illes
Balears, organitzats per qualsevol entitat pública o privada, i
així ho reconegui la Mesa a proposta de la comissió de
valoració respectiva.

Així mateix, l’assistència a la formació realitzada pel Servei
de Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears o del Parlament de les Illes Balears també serà
valorat com a assistència d’acord amb el número d’hores
certificat.

En qualsevol cas els comitès de valoració han de considerar
el contingut de l’acció i el seu enquadrament dins una àrea o
categoria definida de formació del Parlament de les Illes
Balears, ja sigui com a aprofitament o  com a assistència,
inspirant-se en allò que es regula al respecte per l’EBAP.

1.2 Formació acadèmica

Es valoren totes les titu lacions acadèmiques el caràcter
oficial o l’equivalència de les quals tengui reconegut i establert
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, així com les
titulacions universitàries no oficials i els títols propis de
postgrau de les universitats en la regulació dels ensenyaments
propis.

1.3 Formació en una llengua del Marc Comú Europeu de
Referència

Es valoren tots els certificats del Marc Comú Europeu de
Referència per a les  Llengües o les equivalències legalment
establertes, expedits per les escoles oficials d’idiomes, per les
universitats o per altres organismes oficials.

1.4 Coneixements de llengua catalana

Es valoren tots els certificats de llengua catalana superiors
als exigits com a requisit d’accés  a més del certificat de
coneixements de llenguatge administratiu.
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Es valoren els certificats expedits per l’EBAP, els expedits
o  homologats per l’òrgan corresponent competent en
normalització lingüística o els que hagi declarat equivalents i
els emesos per les Escoles Oficials d’Idiomes. Així mateix es
valoren els certificats emesos per qualsevol administració
pública que reconegui la Mesa a proposta de les comissions de
valoració.

2. Docència i gestió del coneixement

S’entén per docència el procés de transmissió de
coneixements, tècniques i habilitats. D’altra banda, s’entén per
gestió del coneixement, les diferents accions encaminades a
crear, capturar, transformar, difondre i utilitzar el coneixement
per a la gestió efect iva del capital intel·lectual en el
desenvolupament de l’organització.

2.1. Docència i col·laboració en el  dis s eny i la planificació
de la formació

Seran objecte de valoració les activitats següents:

a) Docència, definida com a acció d’impartir accions
formatives de quals evol modalitat al personal de
l’Administració autonòmica i a altres empleats públics, dins els
plans de formació organitzats o homologats per l’EBAP o per
altres administracions públiques, inclòs el Parlament de les Illes
Balears.

b) Realització de tasques de coordinació d’àrees de
formació de l’EBAP o del Parlament de les Illes Balears

c) Realització de les funcions encomanades per l’EBAP
com a responsable de formació d’una conselleria o entitat, o pel
Parlament de les Illes Balears.

d) Coordinadors d’activitats d’aprenentatge o de gestió de
coneixement, així com col·laboradors en el d isseny i direcció
d’accions formatives de nova creació nomenats per l’EBAP o
pel Parlament de les Illes Balears.

e) Participació en congressos, jornades o conferències com
a ponent o conferenciant relacionats amb l’activitat
professional i institucional.

En cas que les activitats de les lletres a) i e) no siguin
organitzades per l’EBAP, el comitè de valoració ha de
considerar el contingut de l’acció i el seu enquadrament dins
una àrea o categoria definitiva pel Parlament de les Illes
Balears.

2.2. Gestió del coneixement 

Són objecte de valoració les activitats següents:

a) Participació en grups i comunitats d’aprenentatge
relacionats amb l’activitat professional o institucional
organitzats per l’EBAP o pel Parlament de les Illes Balears.

b) Participació com a mentor o mentora, tutor o tutora o
qualsevol altra figura anàloga, en els programes desenvolupats
per l’EBAP o pel Parlament de les Illes Balears.

c) Elaboració de material encarregat  per l’EBAP o pel
Parlament de les Illes Balears expressament per a la transmissió
i la difusió del coneixement.

d) Publicacions relacionades amb l’administració pública,
tant en format digital com en paper, sempre que disposin de
ISBN, ISSN o dipòsit legal.

e) Obtenció de reconeixements públics i premis relacionats
amb l’àmbit de l’Administració pública o amb l’activitat
professional o institucional.

En el cas que l’activitat de la lletra c) no sigui organitzada
per l’EBAP, el comitè de valoració   ha de cons iderar el
contingut de l’acció i el seu enquadrament dins una àrea o
categoria definida per l’EBAP o pel Parlament de les Illes
Balears.

3. Barem de puntuació de l’Àrea d’aprenentatge, docència
i gestió del coneixement

Aprenentatge

1. Aprenentatge per a
l’actualització i el perfeccionament

Puntuació

1.1. Cursos amb certificat
d’aprofitament

0,25 punts per
hora

1.2. Assistència a congressos,
jornades, conferències,
seminaris i tallers, així com
altres accions formatives amb
certificat d’assistència

0,15 punts per
hora

2. Formació acadèmica i reglada Puntuació

2.1. Títol de doctorat. Nivell 4 de
MECES

15 punts per
títol

2.2. Títol de postgrau universitari:
màsters oficials universitaris

0,2 punts per
crèdit

2.3. Títol de postgrau universitari:
títols propis universitaris,
màster, especialista
universitari i expert
universitari

0,15 punts per
crèdit

2.4. Títol de grau universitari:
Nivell 3 de MECES 15 punts

2.5. Títol de grau universitari:
Nivell 2 de MECES 10 punts

2.6. Títol tècnic superior de
formació professional: Nivell
1 de MECES 8 punts

2.7. Títol de tècnic mitjà de
formació professional 5 punts

3. Formació en una llengua del Marc
Comú Europeu – Certificats nivells
del Marc Comú Europeu

Puntuació
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Bàsic 1(1r curs de cicle
elemental)-Certificat de nivell
A1 1 punt

Bàsic 2 (2n curs de cicle
elemental)-Certificat de nivell
A2 1,5 punts

Intermedi 1-Certificat de
nivell B1 2 punts

Intermedi 2 (3r curs de cicle
elemental)-Certificat de nivell
B1+ 2,5 punts

Avançat (abans 2n curs de
cicle superior)-Certificat de
nivell B2+ 3 punts

Avançat B2+ (abans 2n curs
de cicle superior)-Certificat de
nivell B2+

3,5 punts

Certificat de nivell C1 4 punts

Certificat de nivell C2 5 punts

4. Coneixements de llengua catalana Puntuació

Certificat de nivell B1 2 punts

Certificat de nivell B2 (abans
certificat B) 3 punts

Certificat de nivell C1 (abans
certificat C) 4 punts

Certificat de nivell C2 (abans
certificat D) 5 punts

Certificat de coneixements de
llenguatge administratiu
(certificat E) 2 punts

5. Docència i gestió del coneixement Puntuació

5.1. Docència i col·laboració en el
disseny i planificació de la
formació

5.1.1. Docència 1 punt per
cada 10 hores

5.1.2. Coordinació d’àrees de
formació

2 punts per
any complet

5.1.3. Responsable de formació d’una
conselleria o entitat

1 punt per any
complet

5.1.4. Coordinació d’activitats
d’aprenentatge o de gestió de
coneixement

1 punt per
activitat

5.1.5. Col·laboració en el disseny i
direcció d’accions formatives
de nova creació

0,5 punts per
col·laboració

5.1.6. Participació en congressos,
jornades o conferències:
Ponència
Comunicació o poster

2 punts
1,5 punts

5.2. Gestió del coneixement

5.2.1. Participació en grups de treball
i comunitats d’aprenentatge

0,15 punts per
hora de
participació

5.2.2. Participació com a mentor/a, o
tutor/a en els programes
desenvolupats per l’EBAP o
pel Parlament de les Illes
Balears

1 punt per
programa

5.2.3. Elaboració de material per a la
transmissió i difusió del
coneixement

0,10 punts per
hora de
formació a la
qual es destini
el material
elaborat

5.2.4. Autoria de llibres, reculls
normatius comentats o edicions
equivalents en altres suports
audiovisuals:
Autoria
Coautoria

3 punts
2 punts

5.2.5. Articles divulgatius en revistes
i publicacions periòdiques
especialitzades:
Autoria
Coautoria

1 punt
0,5 punts

5.2.6. Obtenció de reconeixements
públics i premis 2 punts

ANNEX 3
Model de sol·licitud

Dades personals i professionals

Núm. registre  personal:        
DNI:
Sexe H/D:
Grup:
Nivell carrera consolidat:
Nivell carrera a què aspira:

Cognoms i nom:

Cos, escala, especialitat/categoria professional:
Situació administrativa:

Domicili:
Codi postal:
Localitat:
Província:
Telèfon:
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Sol·licit l’admis s ió  a la convocatòria de carrera ordinària
aprovada per la Mesa el dia................., i declar que són certes
les dades d’aques t document i que a més a més adjunt
documentalment els mèrits aportats.

Així mateix comunic que estic en disposició dels requisits
per participar en aquesta convocatòria i dels mèrits  mínims
establerts a la convocatòria i que són:
• Haver obtingut el certificat d’aprofitament relativa a la

formació específica sobre avaluació de 360º promoguda per
l’EBAP o pel Parlament de les Illes Balears, o estar en
disposició d’obtenir-la dins del termini de presentació
d’instàncies.

• Tenir la puntuació mínima establerta a la convocatòria i
relativa als mèrits del bloc d’aprenentatge, docència i gestió
del coneixement de l’annex 2.

Don el meu consentiment per tal que el Parlament de les
Illes Balears tracti les meves dades personals als efectes que es
deriven d’aquesta convocatòria, i pugui exercir els drets
d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició, en els termes
establerts a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

A la seu del Parlament,.......................................                      
Signatura

Oficialia major del  Parlament de les Illes Balears

Mèrits al·legats
Dades personals i professionals

Núm. registre  personal:        
DNI:
Sexe H/D:
Grup:
Nivell carrera consolidat:
Nivell carrera a què aspira:

Cognoms i nom:

Documents

Fotocòpia acarada, amb identificació del funcionari/ària que
realitza i signa l’acarament, de cada un dels documents
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

              A la seu del Parlament, .....................................
Signatura

Oficialia major del Parlament de les Illes Balears

ANNEX 4
Composició dels comitès de valoració

Es durà a terme un cop aprovada la primera convocatòria
ordinària per accedir als nivells de carrera professional dels
funcionaris de carrera i personal laboral fix del Parlament de
les Illes Balears i amb subjecció amb l'establert a l’apartat 6.5
del present acord.

Ordre de Publicació

C)
Acord sobre la percepció de retribucions durant els tres

primers dies d’incapacitat temporal.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2018, atesa la sol·licitud de la Junta de
Personal de la cambra, RGE núm. 10917/2018, de 5 d’octubre
de 2018, sobre l’aplicació dels efectes del Reial Decret
956/2018, de 27 de juliol, del Ministeri de Política Territorial
i Funció Pública, al personal funcionari al servei del Parlament
de les Illes Balears, en tot allò que afecti les retribucions durant
els tres primers dies d’incapacitat temporal, adopta els acords
següents:

Primer. Que el personal funcionari i laboral del Parlament de
les Illes Balears percebi un complement retributiu des del
primer dia en situació d’incapacitat temporal o llicència per
malaltia que, sumat a la prestació del Règim General de la
Seguretat Social, assoleixi el cent per cent de les seves
retribucions ordinàries del mes d’inici de la incapacitat
temporal, tal com estava aprovat abans de l’entrada en vigor
dels acords aprovats per la Mesa dictats en aplicació dels
Decrets Llei 5/2012 i 10/2012, respectivament.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, amb efectes des del dia
següent a la data de publicació.

Tercer. La modificació de les normes relatives a reduir
l’absentisme laboral del personal del Parlament de les Illes
Balears, per tal de recollir-ne els canvis aprovats.

Palma, 5 de desembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

D)
Quantitats actualitzades de les ajudes socials i de les

hores extraordinàries que figuren al Conveni entre la
institució i el personal del Parlament de les Illes Balears,
regularitzades segons estableix l’IPC.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2018, atès que la disposició final segona del
Conveni entre la Institució i el Personal indica que "En el cas
que, iniciat l’any 2018, no s’hagués signat un nou acord entre
la institució i el pers onal, l’actual quedarà automàticament
prorrogat fins a la signatura d’un de nou i s’incrementaran totes
les quantitats de l’Acord amb el percentatge corresponent a
l’IPC de l’any anterior, i es publicarà al BOPIB l’annex
d’ajudes amb les quantitats actualitzades", resta assabentada de
la publicació de les quantitats actualitzades de les ajudes
socials i de les hores extraordinàries, regularitzades segons
estableix l’IPC, en un 1,10%, amb el detall següent:

Ajuda social Quantitat
actualitzada 

(en euros)

1. Fills entre 0 i 21 anys 1.010,70

2. Ascendents de primer grau 755,46

3. Jubilació

3.a) Jubilació anticipada
63 anys
64 anys

25.275
20.220

3.b) Jubilació i cessament del servei
actiu
Fix

Variable
15.165

303,30/any

4. Estudis

4.1. Estudis universitaris/FP
Material escolar

1.683,30
253,51

4.2. Escoletes 0-3 anys, Matinet,
menjador escolar
Material escolar

755,46
253,51

4.2. Idiomes 505,50

5. Sanitàries

5.1. Ortodòncia 505,00

5.2. Odontològiques, pròtesis
odontològiques i traumatològiques 707,70

5.3. Oftalmològiques 505,00 (biennal)

5.4. Pròtesis Otorrinolaringològiques 243,37

5.5. Plantilles i material ortopèdic 243,37 (biennal)

5.6. Discapacitats 393,07

6. Manutenció 15,17

Hores extraordinàries

A1 A2 C1 C2 AP

Normals 37,44 33,16 29,96 26,74 26,74

Nocturnes 48,67 43,11 38,94 34,76 34,76

Palma, 5 de desembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Miquel Bisellach i Bestard com a pers onal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Socialista.

Atès que:

El Sr. Miquel Bisellach i Bestard fou nomenat com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista per Resolució de la Presidència de dia 23 de juny de
2015.

L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordines, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, ha presentat una sol·licitud de
cessament del Sr. Miquel Bisellach i Bestard com a personal
eventual del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant escrit
RGE núm. 14807/2018, de 3 de desembre de 2018. 

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

Resolució

1. El cessament del Sr. Miquel Bisellach i Bestard com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 3 de desembre de
2018.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes  Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent  de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mes a del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s ’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
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recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s ’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A la seu del Parlament, 3 de desembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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	A les Preguntes RGE núm. 10954/18 a 10973/18, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a cànon de sanejament a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (2013-2017).
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	Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 14780/18, presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.
	Habilitació dels dilluns dies 10 i 17 de desembre de 2018 per tal de celebrar sessions parlamentàries sobre els projectes de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica; 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears; 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'installació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears; i 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears; i la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de collegis professionals de les Illes Balears i de creació del collegi professional de docents de les Illes Balears.
	Sollicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra per tal d'informar sobre les negociacions del nou règim especial de les Illes Balears (REIB).
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