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El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria de serveis socials, en el termini màxim de
18 mesos elaborarà la normativa que reguli la renda mensual
que recull l’article 5.e) d’aquesta llei.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, a 25 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.2. REGLAMENT DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, aprovà la Modificació de l'article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 21 DEL

REGLAMENT 
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les exigències de major transparència en les variacions
patrimonials dels càrrecs públics, els precedents de les mesures
adoptades en l'àmbit local i en d'altres parlaments, així com el
consens que s'ha produït recentment entre els grups
parlamentaris sobre la matèria, conviden a reconsiderar el
tractament que fa de les declaracions sobre béns patrimonials
dels diputats i les diputades el Reglament en la seva darrera
reforma, a fi que el contingut de les dites declaracions sigui
accessible a tots els ciutadans.

Article únic

S’afegeix un nou apartat, 2 bis, a l'article 21 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, amb el següent text:

"2 bis. La declaració a què es refereix aquest article serà
pública. Aquesta publicitat es farà efectiva mitjançant la
publicació immediata de les declaracions a la pàgina web
del Parlament de les Illes Balears, en un format que no sigui
susceptible de ser manipulat per tercers, així com al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, un cop hagin rebut
la conformitat de la Mesa de la cambra.”

Disposició final

La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 26 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.3. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, aprovà la Proposició de llei de
modificació de la Llei 14/2003, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització.

Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 14/2013, DE 27 DE SETEMBRE, DE SUPORT

ALS EMPRENEDORS I LA SEVA
INTERNACIONALITZACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La legislació estatal aplicable en matèria laboral i esportiva
podria posar en risc la supervivència de clubs i entitats
esportives, i la permanència en aquests d'entrenadors,
esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència
a la formació en l'esport, i de tot el colAlectiu que de manera
altruista i voluntària realitza una magnífica labor entorn de
l'esport de base.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social està iniciant una
campanya que, sota la denominació de «Regularització laboral
de l'activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre», posa en perill la supervivència de gran
part de l'esport de base.

A Espanya existeix un total de 62.363 clubs de base, inscrits,
que no són professionals. Aquests clubs poden cada dia obrir les
seves portes i apropar l'esport a la ciutadania perquè compten
amb la colAlaboració desinteressada de molts voluntaris i
voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d'ilAlusió
i passió per l'esport, fan possible que milers de nois i noies
puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs solen ser bastant
modests i les retribucions del personal que hi colAlabora es
redueixen, en la majoria dels casos, a cobrir les despeses
necessàries per realitzar l'activitat.

L’aplicació d’aquesta normativa pot provocar que la gran
relació de voluntariat esportiu sense ànim de lucre que fins ara
exercia una funció fonamental i insubstituïble en els clubs i les
associacions esportives de tota Espanya, igual que en la resta de
països de la Unió Europea, quedi rebaixada exclusivament a una
relació laboral, la qual cosa, entre altres perjudicis, comportarà
incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de
base, limitant la important funció social d'interès general que
exerceixen els clubs de base -el que irremeiablement conduirà
a la desaparició de molts d'ells o, en el millor dels casos, els
abocarà a l'empobriment. L’efecte immediat de tot això
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