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2.3. TEXTOS REBUTJATS
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L) RGE núm. 6681/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en el
municipi d'Algaida previstes per al curs 2018-2019.
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8283
V) RGE núm. 6691/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en el
municipi de Campos previstes per al curs 2018-2019.
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municipi de Consell previstes per al curs 2018-2019.
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Z) RGE núm. 6695/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en el
municipi de Costitx previstes per al curs 2018-2019.
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AA) RGE núm. 6696/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Deià previstes per al curs 2018-2019.
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AB) RGE núm. 6697/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Eivissa previstes per al curs 2018-2019.
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AC) RGE núm. 6698/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Es Castell previstes per al curs 2018-2019.
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AD) RGE núm. 6699/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Es Mercadal previstes per al curs 2018-2019.
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AE) RGE núm. 6700/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Es Migjorn Gran previstes per al curs 2018-2019.
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AF) RGE núm. 6701/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Escorca previstes per al curs 2018-2019.
8285
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AG) RGE núm. 6702/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Esporles previstes per al curs 2018-2019.
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AH) RGE núm. 6703/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Estellencs previstes per al curs 2018-2019.
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AI) RGE núm. 6704/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Felanitx previstes per al curs 2018-2019.
8285
AJ) RGE núm. 6705/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Ferreries previstes per al curs 2018-2019.
8285
AK) RGE núm. 6706/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Formentera previstes per al curs 2018-2019.
8286
AL) RGE núm. 6707/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Fornalutx previstes per al curs 2018-2019.
8286
AM) RGE núm. 6708/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi d'Inca previstes per al curs 2018-2019.
8286
AN) RGE núm. 6709/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Lloret de Vistalegre previstes per al curs 2018-2019.
8286
AO) RGE núm. 6710/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Lloseta previstes per al curs 2018-2019.
8286
AP) RGE núm. 6711/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Llubí previstes per al curs 2018-2019.
8286
AQ) RGE núm. 6712/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Llucmajor previstes per al curs 2018-2019.
8287
AR) RGE núm. 6713/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Manacor previstes per al curs 2018-2019.
8287
AS) RGE núm. 6714/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Mancor de la Vall previstes per al curs 2018-2019.
8287
AT) RGE núm. 6715/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Maó previstes per al curs 2018-2019.
8287
AU) RGE núm. 6716/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Maria de la Salut previstes per al curs 2018-2019.
8287
AV) RGE núm. 6717/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Marratxí previstes per al curs 2018-2019.
8287
AW) RGE núm. 6718/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Montuïri previstes per al curs 2018-2019.
8288
AX) RGE núm. 6719/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Muro previstes per al curs 2018-2019.
8288
AY) RGE núm. 6720/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Palma previstes per al curs 2018-2019.
8288
AZ) RGE núm. 6721/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Petra previstes per al curs 2018-2019.
8288
BA) RGE núm. 6722/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Pollença previstes per al curs 2018-2019.
8288
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BB) RGE núm. 6723/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Porreres previstes per al curs 2018-2019.
8288
BC) RGE núm. 6724/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Puigpunyent previstes per al curs 2018-2019.
8289
BD) RGE núm. 6725/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sa Pobla previstes per al curs 2018-2019.
8289
BE) RGE núm. 6726/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sant Antoni de Portmany previstes per al curs 2018-2019.
8289
BF) RGE núm. 6727/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sant Joan previstes per al curs 2018-2019.
8289
BG) RGE núm. 6728/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sant Joan de Labritja previstes per al curs 2018-2019.
8289
BH) RGE núm. 6729/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sant Josep de Sa Talaia previstes per al curs 2018-2019.
8289
BI) RGE núm. 6730/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en el
municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar previstes per al curs 2018-2019.
8290
BJ) RGE núm. 6731/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sant Lluís previstes per al curs 2018-2019.
8290
BK) RGE núm. 6732/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Santa Eugènia previstes per al curs 2018-2019.
8290
BL) RGE núm. 6733/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Santa Eulària d'Es Riu previstes per al curs 2018-2019.
8290
BM) RGE núm. 6734/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Santa Margalida previstes per al curs 2018-2019.
8290
BN) RGE núm. 6735/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Santa Maria del Camí previstes per al curs 2018-2019.
8290
BO) RGE núm. 6736/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Santanyí previstes per al curs 2018-2019.
8291
BP) RGE núm. 6737/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Selva previstes per al curs 2018-2019.
8291
BQ) RGE núm. 6738/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sencelles previstes per al curs 2018-2019.
8291
BR) RGE núm. 6739/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Ses Salines previstes per al curs 2018-2019.
8291
BS) RGE núm. 6740/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sineu previstes per al curs 2018-2019.
8291
BT) RGE núm. 6741/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Sóller previstes per al curs 2018-2019.
8291
BU) RGE núm. 6742/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Son Servera previstes per al curs 2018-2019.
8292
BV) RGE núm. 6743/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Valldemossa previstes per al curs 2018-2019.
8292
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BW) RGE núm. 6744/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars en
el municipi de Vilafranca de Bonany previstes per al curs 2018-2019.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6746/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
saturació a les Illes.
8292
B) RGE núm. 6747/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a traspàs
de competències.
8292
C) RGE núm. 6758/18 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6772/18), de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Pla integral de formació professional de les Illes Balears.
8292
D) RGE núm. 6759/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions del Govern
a Menorca en relació amb els equipaments culturals de l'illa.
8293
E) RGE núm. 6761/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei d'habitatge.
8293
F) RGE núm. 6762/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei nocturn de
tren els caps de setmana.
8293
G) RGE núm. 6763/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacients amb
dolor crònic.
8293
H) RGE núm. 6764/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes que
genera a Santa Eulària del Riu la depuradora.
8293
I) RGE núm. 6765/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei reguladora del lloguer
turístic.
8293
J) RGE núm. 6766/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació de l'educació a les
necessitats dels alumnes.
8294
K) RGE núm. 6767/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oposicions a la CAIB.
8294
L) RGE núm. 6768/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del protocol
de carreteres.
8294
M) RGE núm. 6769/18, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per fer
front a l'ocupació il·legal d'habitatges.
8294
N) RGE núm. 6770/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma laboral.
8294
O) RGE núm. 6771/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a IES i CEIP a
Son Ferriol.
8294

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 6674/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de la Sentència Cesgarden.

8295

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació als aeroports d'Eivissa i de Menorca d'un nou accés
al control de seguretat, davant la Comissió de Turisme.
8295
B) RGE núm. 6643/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i recuperació del cabal del riu de Santa Eulàlia,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
8296
C) RGE núm. 6669/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a equiparació del complement salarial,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6615/18, del Govern de les Illes Balears, com a projecte del Pla estratègic de Serveis
Socials de les Illes Balears 2018-2021.
8297
B) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de
Mallorca, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
8297
C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès
excursionista de Mallorca.
8298
D) Criteri favorable i conformitat respecte de la presa en consideració i de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 6612/18.
8298
E) Sol·licitud de celebració de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE núm. 6774/18).
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F) Convocatòria de la Diputació Permanent sobre sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 6774/18).
8298
G) Sol·licitud de celebració de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE núm. 6776/18).
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H) Convocatòria de la Diputació Permanent sobre sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 6776/18).
8299

4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de diputada d'Isabel Maria Oliver i Sagreras (RGE núm. 6757/18).
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B) Substitució de membre suplent a la Diputació Permanent (RGE núm. 6778/18).
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C) Canvi de la diputada que eventualment pot substituir el portaveu del Grup Parlamentari Socialista (RGE núm. 6779/18).
8300
D) Resolució en relació amb la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça vacant i dotada
pressupostàriament del cos d’uixers/cos d’administratius per ocupar el lloc de treball d’uixer major.
8300
E) Resolució en relació amb la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de lliure designació una plaça vacant i dotada
pressupostàriament del cos d’uixers per ocupar el lloc de treball de viceuixer major.
8302

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 146, de 15 de juny de 2018.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2018, aprovà la Llei de l'habitatge de les Illes
Balears.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE L’HABITATGE DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La crisi econòmica i les seves conseqüències obliguen els
poders públics a canviar els paràmetres d’actuació i els
objectius en matèria de política pública d’habitatge, alhora que
fan palesa la necessitat d’intensificar esforços en noves línies
d’actuació. L’esclat de la bombolla immobiliària i els seus
greus efectes han fet prendre consciència, de manera
generalitzada, de la necessitat d’incorporar, com a línia
estratègica prioritària de les administracions públiques,
l’atenció a la població mancada d’habitatge, i també a les
persones que es troben en risc de pèrdua d’aquest bé de primera
necessitat.
És el moment de concretar principis que ja estableix la
Declaració universal dels drets humans de 10 de desembre de
1948, que a l’article 25.1 disposa que tota persona té dret, per
a si mateixa i la seva família, a un nivell de vida adequat que li
asseguri la salut i el benestar, i, en especial, l’alimentació, el
vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials
necessaris.
D’altra banda, d’acord amb l’article 11.1 del Pacte
internacional dels drets econòmics, socials i culturals
(PIDESC), els estats part reconeixen el dret de tota persona a
un nivell de vida adequat per a si mateixa i per a la seva
família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge
adequats, i a una millora contínua de les condicions
d’existència. Els estats part han de prendre les mesures
apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret, tot
reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la
cooperació internacional basada en el lliure consentiment.
Així mateix, la Carta dels drets fonamentals de la Unió
Europea també conté a l’article 34 una referència a l’habitatge
quan estableix que, amb l’objecte de combatre l’exclusió social
i la pobresa, la Unió reconeix i respecta el dret a una ajuda
social i a una ajuda d’habitatge per garantir una existència
digna a totes aquelles persones que no disposin de recursos
suficients.

També es fa necessari posar en pràctica i consolidar el
contingut de l’article 47 de la Constitució Espanyola, que
estableix, com a principi rector de la política social i
econòmica, que tota la ciutadania té dret a gaudir d’un
habitatge digne i adequat, i que, per tal de fer efectiu aquest
dret bàsic de caràcter social, els poders públics han de
promoure les condicions necessàries i establir les normes
pertinents. En garantia d’aquest dret, l’article 53.3 de la
Constitució disposa que el reconeixement, el respecte i la
protecció dels principis reconeguts en el capítol tercer
informaran la legislació positiva, la pràctica judicial i l’actuació
dels poders públics.
En l’àmbit autonòmic, l’article 12.3 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que les institucions
pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per
complir les finalitats que els són pròpies i en el marc de les
competències que els atribueix l’Estatut, han de promoure, com
a principis rectors de la política econòmica i social, el
desenvolupament sostenible encaminat a la plena ocupació, la
cohesió social i el progrés científic i tècnic, de manera que
s’asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis públics i el
dret a l’habitatge.
En aquest sentit, l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia
estableix que les administracions públiques de les Illes Balears
han de garantir el dret d’accés a un habitatge digne dels
ciutadans de les Illes Balears i que s’han de regular per llei els
ajuts per promoure aquest dret, especialment a favor dels joves,
de les persones sense mitjans, de les dones maltractades, de les
persones dependents i d’aquelles altres en el cas de les quals els
ajuts estiguin justificats.
Aquesta llei es dicta a l’empara de la competència exclusiva
que la comunitat autònoma de les Illes Balears té en matèria
d’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 30 de
l’Estatut d’Autonomia, tot això sens perjudici de les
competències exclusives que té l’Estat de conformitat amb
l’article 149.1.1.a), 8.a), 13.a) i 18.a) de la Constitució en les
matèries següents: regulació de les condicions bàsiques que
garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici del
dret a la propietat privada; legislació civil, tot tenint en compte
la competència reconeguda a la comunitat autònoma per a la
conservació, la modificació i el desenvolupament del dret civil
de les Illes Balears; bases i coordinació de la planificació
general de l’activitat econòmica; i bases del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, sens perjudici de les especialitats derivades de
l’organització pròpia de la comunitat autònoma.
Es considera que amb l’aprovació d’aquesta llei s’avança en
el procés de desplegament normatiu de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria d’habitatge. En aquest sentit, el
Govern de les Illes Balears ha promulgat diferents disposicions
normatives complementàries dels diferents plans estatals
d’habitatge, així com la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública.
En resposta a aquest mandat constitucional, i fent ús de les
competències esmentades, aquesta llei vol establir un marc
legal adequat capaç de fer un pas endavant en la incorporació
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de la política pública d’habitatge en l’agenda política de les
Illes Balears.
La delicada situació que travessa una part important de la
societat, juntament amb altres factors com ara l’increment
desmesurat del preu dels lloguers, conseqüència directa de
l’especulació immobiliària, la manca d’implicació de
l’Administració de la comunitat autònoma en l’ampliació del
parc públic d’habitatges i la disminució dels ingressos de les
famílies han provocat l’anomenada situació d’emergència
d’habitatge, per la qual moltes persones i famílies que gaudien
d’un habitatge han deixat de tenir-ne.
Aquesta llei pretén donar resposta a la realitat social actual,
però sense obviar el fet que una política pública ha de contenir
accions estructurals i no només conjunturals. És desitjable un
reconeixement objectiu, ben sustentat i promogut en tractats
reconeguts universalment, sobre fenòmens emergents amb
impacte territorial.
Així, és important que la llei permeti donar una resposta
integral i coherent sobre què cal fer a les Illes Balears per
atendre la problemàtica de l’habitatge amb caràcter general.
També és objectiu d’aquesta llei preveure les futures
necessitats d’habitatge per a una població cada vegada més
envellida però amb molts d’anys més de vida autònoma. En
aquest sentit és important tenir en compte en el disseny de les
polítiques d’habitatge formes alternatives d’habitatge, que ja es
donen tot i que de forma clarament insuficient, com ara els
habitatges tutelats amb espais i/o serveis comuns.
II
Amb la voluntat que s’ha expressat, el text d’aquesta llei
s’estructura en nou títols, seguits de disset disposicions
addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i quatre de
finals.
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En el desenvolupament de la llei s'entén i preveu la
importància social essencial de l'habitatge, i de forma coherent
amb la voluntat de la llei s'hi estableix un vertader dret a
disposar d'un habitatge i a mantenir-lo, així com els
mecanismes per fer-ho exigible davant l'administració balear,
que té l'obligació de fer-ho efectiu sempre que es tracti de
persones que compleixin amb els requisits establerts,
convertint-se així, de la mà d'altres legislacions autonòmiques,
en una de les més avançades d'Espanya en el compliment i el
desenvolupament de l'article 47 de la Constitució Espanyola i
del nostre Estatut d'Autonomia. El dret efectiu i exigible a
l'habitatge té a veure, especialment, amb la conservació de
l'habitatge d'aquelles persones que es troben en especial
situació de vulnerabilitat i que han perdut l'habitatge o estiguin
en risc de perdre'l amb la finalitat de fer front a l'emergència
social.
Els llançaments judicials de propietaris d'habitatges per
causes econòmiques (és a dir, per la manca d'ingressos
sobrevinguda del ciutadà), tant pel que fa a propietaris
d'habitatges sobre els quals recaigui un gravamen hipotecari
com a arrendataris de bona fe, afecten una de les necessitats
més elementals de la població, i la protecció de l'ús a un
habitatge en molts d'aquests supòsits constitueix un dret que els
poders públics estan obligats a ajudar a preservar. Per això, junt
amb el reconeixement d'aquest dret en certs casos, la llei
estableix addicionalment una sèrie de mesures d'una enorme
ambició amb la idea de fer front des d'altres angles a aquests
problemes i, també, a les necessitats de comptar amb un mercat
d'habitatge més competitiu, econòmic i amb una oferta major.
Tenint en compte que moltes d'aquestes mesures suposen un
gran esforç econòmic per l'administració pel que fa a la despesa
pública que mobilitzen, aquest dret ha de garantir-se de manera
progressiva a mesura que s'incrementen els recursos econòmics
per a l'aplicació de la llei, prioritzant les persones que, pels seus
ingressos i altres circumstàncies, no puguin accedir a l'habitatge
en les condicions que el mercat estableix o mantenir-lo.
III

El títol I de la llei desenvolupa les disposicions generals
aplicables, amb la concreció dels principis rectors que han de
permetre interpretar la voluntat del legislador en aquesta
matèria, la incorporació d’un conjunt de definicions que han de
facilitar-ne l’aplicació, i la consideració de la política
d’habitatge com un servei d’interès general, de manera que
s’encaixa amb els pronunciaments ja consolidats en les
institucions europees. Es defineix explícitament la figura de
gran tenidor d’habitatge, a l’entorn de la qual s’articulen en
títols posteriors mesures molt progressistes destinades a
ampliar el parc d’habitatge en règim de lloguer de gestió
pública. Com a exemple, la Resolució del Parlament Europeu
d’11 de juny de 2013, sobre l’habitatge social a Europa,
proclama: “La política d’habitatge social forma part integrant
dels serveis d’interès econòmic general, per contribuir a cobrir
les necessitats d’habitatge, facilitar l’accés a la propietat,
promoure la qualitat de l’hàbitat, millorar l’hàbitat existent i
adequar les despeses d’habitatge a la situació familiar i als
recursos dels ocupants, mantenint amb tot un esforç de la seva
part”.
També s’incorpora un precepte destinat a garantir la
presència de l’habitatge en les polítiques públiques i, entre
d’altres, en els instruments de planificació urbanística.

El títol II conté la referència a la distribució de
competències entre les diferents administracions públiques en
matèria d’habitatge, a partir del principi de col•laboració entre
aquestes.
IV
El títol III es dedica a concretar tot allò relacionat amb les
condicions de l’habitatge en un sentit ampli. Inclou un capítol
I, destinat a regular les condicions físiques dels habitatges
tenint en compte paràmetres de qualitat, disseny i habitabilitat;
i un capítol II, en el qual es desenvolupa el deure de
conservació i rehabilitació i també el seu abast. La idea
subjacent de la regulació és facilitar una adaptació efectiva i
realista dels habitatges a les necessitats de la població.
Aquesta llei ha d’assumir un compromís amb la qualitat de
vida dels habitants de les Illes Balears, ha de permetre
revitalitzar els barris i els espais urbans, ha de ser respectuosa
amb els aspectes socials i amb l’activitat econòmica i, per tant,
ha de ser activa en les mesures que ajudin a la millora del parc
edificat amb una adaptació adequada a les necessitats
funcionals i energètiques.
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En aquest sentit, és important dignificar les promocions
d’habitatge públic a l’hora de dissenyar els plans de millora i
rehabilitació, així com diversificar les característiques i el tipus
de població que en serà la destinatària, evitant d’aquesta forma
l’aparició de guetos poblacionals o la consolidació dels que ja
existeixen.
V
El títol IV és intencionalment el més extens de la llei i
també el més innovador en la mesura que conté totes les
accions que configuren una política de protecció i promoció de
l’habitatge. Es va més enllà del que tradicionalment han estat
les normatives d’habitatge, centrades en l’habitatge de
protecció pública essencialment.
En el capítol I s’inclou una regulació adreçada a protegir els
adquirents i usuaris dels habitatges, que mereixen una atenció
i un suport especials quan han de subscriure contractes
relacionats amb l’adquisició o la tinença d’un bé tan bàsic i
transcendental en les seves vides. Aquesta regulació es
complementa amb un suport específic de les administracions
quant a les fórmules de mediació extrajudicial en matèria
d’habitatge.
El capítol II té com a finalitat establir quins mecanismes
adopta el Govern balear per atendre la població amb dificultats
per accedir a un habitatge o per mantenir-s’hi. Sens perjudici
d’altres mesures que s’han de desenvolupar reglamentàriament,
la llei ja es posiciona directament a favor de l’existència d’ajuts
i prestacions diverses, de l’existència d’un programa de cessió
que faciliti la gestió temporal dels habitatges de propietaris
interessats a tenir un lloguer estable, i de facilitar l’existència
d’una xarxa especialitzada per a la gestió dels habitatges
d’inserció. Aquestes línies d’acció configuren l’acció positiva
que el Govern posa a disposició de la població per promocionar
l’habitatge.
A banda de les línies d’acció esmentades, el capítol III
preveu la creació del Servei d’Acompanyament en matèria
d’habitatge, un instrument específic que, dependent de l’Institut
Balear de l’Habitatge, ha de donar suport a les persones que
necessiten assessorament i atenció en matèria d’habitatge,
articulat com un assessorament previ i proactiu en els processos
de compra, finançament o lloguer d’habitatge, com un
acompanyament efectiu en tots els processos que suposen un
risc de pèrdua de l’habitatge. Es tracta que els poders públics
es posin al costat de la part més feble d’unes relacions durant
massa temps caracteritzades pels interessos de sectors que la
ciutadania ha percebut com a poderosos i allunyats de les seves
necessitats.
En l’àmbit de la protecció del dret a l’habitatge mereix un
especial tractament la problemàtica dels habitatges desocupats,
a la qual es dedica el capítol IV. A més d’especificar les
situacions en què un habitatge es pot considerar desocupat,
s’estableix el deure de col•laboració en la detecció d’aquestes
situacions, complementat amb mesures positives de foment de
l’ocupació.
Per tal de tenir una imatge fiable i poder sotmetre a una
fiscalització més elevada l’activitat dels grans tenidors, es
regula la creació d’un registre d’habitatges desocupats, al qual
aquestes entitats estan obligades a inscriure tots els habitatges

desocupats dels quals disposen. Aquesta informació s’integrarà
amb les mesures següents destinades a fomentar el parc
d’habitatge en règim de lloguer.
Per poder fer efectius els control dels habitatges buits,
millorar i vehicular el seguiment de les polítiques públiques de
mobilització de l’habitatge desocupat per activar-ne la funció
social es crea el Servei d’Habitatge Desocupat.
Més enllà d’aquesta política de foment, el fet cert és que la
desocupació injustificada dels habitatges és una realitat tractada
com a anomalia en diverses iniciatives legislatives en altres
comunitats autònomes, en la línia ja incorporada en altres
països europeus des de fa anys. Ara bé, no es poden
desconèixer les enormes resistències que ha generat al nostre
país la penalització d’aquesta anomalia, encara no
interioritzada de manera general per la ciutadania. Per aquest
motiu, la comunitat autònoma de les Illes Balears opta per
iniciar una política d’actuació davant la desocupació dels
habitatges més estratègica, consistent a penalitzar el
manteniment d’aquests habitatges com a espais sense ocupació
només en el cas que es trobin en mans dels anomenats grans
tenidors d’habitatge, és a dir, entitats i persones que disposen
del control efectiu de deu o més habitatges i tenen activitat en
aquest mercat, de manera que es justifica una especial
exigència de responsabilitat social cap a aquestes. Així, tot i
que és raonable imaginar que en el futur qualsevol habitatge
desocupat pugui ser considerat una realitat inadequada, s’ha
cregut convenient iniciar el canvi cultural que això significa
mitjançant l’aplicació de determinades mesures específiques
només quan es tracti d’aquests titulars especials. L’alarma
social que s’ha produït en els darrers anys arran del gran
nombre de persones que han perdut l’habitatge com a
conseqüència de reclamacions de pagament per les entitats
financeres justifica plenament aquesta acció estratègica. D’altra
banda, la relació especial que significa establir un contracte
entre un empresari sotmès a la legislació específica de consum
i un consumidor o usuari permet fer una diferenciació objectiva
i no discriminatòria entre aquest tipus de titulars d’habitatges
i la resta de propietaris.
A partir del raonament esmentat, la llei opta per establir que
l’habitatge desocupat mereix l’aplicació de les diverses
mesures administratives de foment de la seva ocupació.
Aquestes mesures, atès que són beneficioses per als titulars
dels habitatges, no requereixen procediments complexos per
posar-les en marxa; només cal que siguin explícitament ofertes
a tot tipus de propietaris quan es detecti que un habitatge pot
estar desocupat.
Ara bé, en el cas dels grans tenidors, la llei preveu la cessió
obligatòria dels seus habitatges a la gestió pública, de manera
que se’n garanteixi el lloguer si hi ha una demanda d’habitatge
insatisfeta en la mateixa població. Aquesta cessió s'ha de fer, en
tot cas, amb garanties suficients cap als grans tenidors.
Les mesures es podran complementar amb actuacions de
caràcter fiscal, tant estatals com, si escau, autonòmiques, que
permetin incentivar l’ocupació o penalitzar la desocupació. No
es pretén en cap cas una imposició doble, però sí fer evident
que, per una via o per una altra, ha de ser possible aconseguir
l’efecte imprescindible d’ocupar els habitatges que, quan
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podrien estar al servei d’alguna persona o família, es mantenen
buits sense cap justificació.

demandants té com a finalitat la gestió i el control de les
adjudicacions d’aquests habitatges.

Finalment, el capítol V es dedica a la protecció en els casos
de l’anomenada
garantia del manteniment dels
subministraments bàsics. S’hi regulen les situacions que s’han
de protegir i els mecanismes per fer-ho, i es crea un fons
d’atenció solidària i l’obligació d’establir protocols d’actuació,
acords i convenis de colAlaboració per tal de coordinar i
estructurar les actuacions i així oferir una atenció eficient a la
ciutadania.

En el capítol II s’estableixen les potestats que té
l’Administració respecte de l’habitatge protegit, concretament
la possibilitat d’exercir el dret d’adquisició preferent, el
desnonament i l’expropiació forçosa, sempre que hi hagi unes
condicions determinades que garanteixin la seguretat en aquests
procediments.

VI

Finalment, el títol IX permet l’establiment d’un règim
sancionador relacionat amb el contingut de la resta de la llei.
En gran part es destina al compliment dels requisits i de les
condicions dels habitatges de protecció pública, i s’atorga rang
de llei a aquesta regulació en l’àmbit autonòmic. Tanmateix,
s’incorporen també al règim sancionador tots els supòsits que
tenen relació amb altres aspectes innovadors de la llei i que
mereixen un tractament específic des del punt de vista de la
seva sanció. La vigència dels drets i de les mesures més
innovadores que fixa aquesta llei depenen a la pràctica del seu
control, per la qual cosa es proposa un règim sancionador
equilibrat i calibrat quant a imports de les sancions, per tal que
la gradació permeti aconseguir el resultat esperat de les
mesures proposades.

El títol V regula la Mesa Autonòmica de l’Habitatge com
un espai específic de reflexió en el qual participin també altres
agents implicats, tant públics com privats, de l’àmbit balear.
Aquesta mesa, ja existent, consolida el seu paper destacat en
matèria d’habitatge per mitjà de la seva inclusió en aquesta llei.
VII
Corresponentment, el títol VI recull i regula la Mesa per a
la garantia del manteniment dels subministraments bàsics, un
òrgan de consulta, debat i assessorament per establir criteris i
actuacions en l’àmbit relatiu a la garantia del manteniment dels
subministraments bàsics, així com per diagnosticar aquestes
situacions i articular les mesures de coordinació i colAlaboració
necessàries entre tots els agents participants per assegurar els
subministraments bàsics a les famílies.
VIII
Mitjançant el títol VII, la llei regula l’obligació de dipòsit
de les fiances d’arrendament, aspecte establert en la legislació
d’arrendaments urbans i fins avui no tractat en la legislació
balear. Així, es crea el Registre de fiances de contractes
d’arrendament de finques urbanes i es disposa l’obligatorietat
de dipositar la fiança, en virtut del que estableix la disposició
addicional tercera de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans. S’hi han de dipositar les fiances dels
contractes d’arrendament d’habitatges, locals de negoci i de
subministraments o serveis complementaris. ParalAlelament, es
defineixen diferents mesures per tal de garantir el compliment
efectiu d’aquesta obligació.
IX
En el títol VIII s’aborda per primera vegada a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb rang de llei, el règim jurídic
de l’habitatge protegit, a fi de reforçar l’acció pública per
garantir-ne la funció social. En aquest sentit, i a fi de garantir
l’existència d’un parc immobiliari de protecció pública
suficient, s’estableix un règim de protecció de caràcter
permanent, sense possibilitat de desqualificació voluntària.
Al llarg del capítol I es regula el concepte d’habitatge
protegit, els tipus de promoció, la destinació, els preus, el visat
obligatori, la publicitat i l’obligatorietat d’inscripció en el
Registre de la Propietat dels contractes de compravenda, i la
seva qualificació. La llei també preveu la creació del Registre
públic d’habitatges protegits com a eina de gestió i control
d’aquest parc específic; paralAlelament, el Registre públic de

X

XI
Finalment, la llei s’acompanya amb disset disposicions
addicionals per tal de reforçar la colAlaboració
interadministrativa i de les administracions públiques amb
qualssevol altres ens, sempre que sigui oportú per garantir els
fins que s’hi estableixen, així com la colAlaboració explícita
d’agents especialment implicats en processos de compravenda
d’habitatges. S’estableix el caràcter supletori de la normativa
estatal en tot allò que no reguli la normativa pròpia, així com
l’encàrrec a la conselleria competent en matèria d’habitatge de
desplegar reglamentàriament les mesures pertinents de
desplegament de la llei. A més, queden expressament fora de
l’obligació de dipòsit de fiances els contractes anteriors a
l’entrada en vigor d’aquesta norma.
Es reforça el deure de comunicació dels grans tenidors amb
dues disposicions transitòries per obligar-los a indicar, d’una
banda, tot l’habitatge protegit de què disposen, i, de l’altra, la
relació d’habitatges que, amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’hagin adjudicat com a conseqüència d’un
procés d’execució hipotecària o de dació en pagament de
deutes amb garantia hipotecària.
Per mitjà de la disposició derogatòria habitual, queden
derogades les normes legals o de rang inferior que s’oposin a
tot el que preveu aquesta llei.
Finalment, la disposició final primera autoritza el Consell
de Govern i la conselleria competent per dictar tota la
normativa secundària que pertoqui; la disposició final segona
preveu l’encàrrec exprés de revisar la Llei 7/2017, de 23 de
juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de
les Illes Balears, per donar un tractament específic a la matèria
d’habitatge amb l’objectiu de garantir-ne una protecció més
alta; la disposició final tercera modifica la Llei 5/2012, de 23
de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre
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Internacional de Tennis Rafael Nadal; i la disposició final
quarta determina el període que ha de transcórrer des que es
publiqui la llei fins que entri en vigor.

h) Impulsar la conservació, la rehabilitació, la reforma, la
renovació, l’accessibilitat i la sostenibilitat del parc públic i
privat d’habitatges, en el marc d’un habitatge digne i adequat.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

i) Promoure la participació i la colAlaboració efectiva de la
ciutadania en la formulació de les polítiques en matèria
d’habitatge.

Article 1
Objecte
Aquesta llei té com a objecte fer efectiu, en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el dret
a un habitatge digne, adequat i assequible reconegut a la
Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, d’acord amb els estàndards del dret internacional de
drets humans.
Article 2
Principis rectors
1. Els principis rectors de la política d’habitatge de la
comunitat autònoma de les Illes Balears són:

j) Protegir els drets de la ciutadania en l’adquisició,
l’arrendament d’un habitatge o altres títols habilitants
alternatius a la propietat.
k) Promoure i impulsar la construcció, la rehabilitació i
l’optimització dels habitatges de manera sostenible i
compatible amb el medi ambient i els recursos naturals,
mitjançant tècniques d’eficiència energètica i energies
renovables.
l) Establir, desenvolupar i executar una planificació en
matèria d’habitatge d’acord amb les necessitats reals dels
ciutadans i de les seves circumstàncies personals, socials,
econòmiques i laborals.

a) Fer efectiu el dret d’accés dels ciutadans de les Illes
Balears al gaudi d’un habitatge digne, adequat, accessible i
assequible, i a la millora de la seva qualitat de vida, amb
l’adopció de les mesures necessàries per afavorir l’equitat
social i per eliminar els obstacles que ho impedeixen, així com
per garantir la dimensió social que cal atorgar a les polítiques
d’habitatge.

m) Coordinar i colAlaborar, tots els poders públics, en
garantia del dret a un habitatge digne, adequat, accessible i
assequible.

b) Aconseguir un parc públic i privat d’habitatges suficient.

o) Establir els mecanismes necessaris per tal d’evitar la
pèrdua de l’habitatge per l’augment de les rendes de lloguer.

c) Simplificar i racionalitzar l’actuació administrativa sobre
l’habitatge protegit tot garantint la transparència en la
transmissió i l’arrendament dels habitatges amb protecció
pública mitjançant els mecanismes i els procediments que
assegurin la igualtat, la publicitat, la transparència, l’eficàcia,
l’eficiència i la concurrència en l’accés a l’habitatge.
d) Garantir que l’habitatge públic es manté propietat de
l’administració, fomentant títols habilitants alternatius a la
propietat de tot el parc públic d’habitatges de les Illes Balears.
e) Garantir les actuacions necessàries per al manteniment
dels subministraments bàsics de la població que no en pugui
satisfer el pagament.
f) Promoure l’eliminació de qualsevol discriminació en
l’exercici del dret a gaudir d’un habitatge, per mitjà de
l’establiment de mesures d’acció positiva a favor dels
colAlectius en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió i/o
residencial, i de la penalització de conductes discriminatòries
en l’accés a l’habitatge, així com la defensa davant clàusules
abusives i pràctiques contràries a la llei.
g) Promoure la diversitat i la cohesió social en els barris i
els sectors residencials de les ciutats i els pobles com a garantia
d’una integració adequada a l’entorn urbà o rural, i prevenir o
evitar fenòmens de segregació, exclusió, discriminació o
assetjament per raons socioeconòmiques, demogràfiques, de
gènere, culturals, religioses o de qualsevol altre tipus.

n) Aportar els mitjans personals, tècnics i financers
necessaris per garantir el drets i les mesures que garanteix
aquesta llei.

p) Potenciar la participació de les cooperatives d’habitatges
en règim de cessió d’ús i de les entitats de caràcter social i
assistencial en les polítiques d’habitatge, en actuacions de
promoció, construcció, conservació, rehabilitació i renovació
del parc d’habitatges i en tasques d’administració i gestió dels
habitatges, fomentant títols habilitants alternatius a la propietat,
com ho serien el dret de superfície i la masoveria urbana.
q) Crear mecanismes de defensa dels consumidors i usuaris
en matèria d’habitatge.
r) Contribuir perquè l’esforç econòmic de les famílies per
accedir a l’habitatge estigui equilibrat tenint en compte, entre
d’altres, els ingressos i la composició de la unitat familiar.
s) Fomentar la investigació i la innovació en matèria
d’edificació i habitatge.
t) Limitar l’impacte del turisme en el dret a l’habitatge.
2. La política d’habitatge es podrà articular per mitjà dels
mecanismes que a aquest efecte es puguin establir, com ara els
plans i els programes de les diferents administracions.
Article 3
Situació d’especial vulnerabilitat en matèria d’habitatge
1. S'entendrà que es troben en situació d'especial vulnerabilitat
en matèria d'habitatge les famílies o unitats de convivència que
tenguin problemes per accedir o mantenir un dret d'ús, per
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i, addicionalment, verifiquin les següents condicions:
a) No posseir cap membre de la unitat familiar o de
convivència la titularitat d'algun dret que permeti disposar de
l'ús d'un habitatge estable i en condicions d'habitabilitat.
b) Estar empadronat a les Illes Balears durant el termini
mínim que es fixi reglamentàriament.
c) Que la unitat familiar o de convivència no disposi dels
recursos necessaris per accedir a un habitatge a preu de mercat,
tenint en compte els seus ingressos efectius, el nombre de
membres de la unitat i la situació del mercat de l'habitatge en
el seu àmbit.
d) Que la unitat familiar o de convivència hagi solAlicitat i
obtingut un informe dels serveis socials competents on
s'acrediti aquesta especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge.
2. Les dones víctimes de violència masclista que disposin de
l'ús d'un habitatge però que compleixin la resta dels requisits
establerts a l'apartat anterior, es consideraran també en situació
d'especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge si hi ha hagut
convivència prèvia amb el presumpte agressor, tot i no haver-hi
relació de parella. El termini màxim de resolució per part de
l'administració competent de les solAlicituds d'aquest dret quan
es tracti de situacions de violència masclista serà d'un mes.
Reglamentàriament s'establiran les situacions que, als efectes
d'aquest dret d'habitatge, s'entenen com a violència masclista.
3. Reglamentàriament es concretaran els requisits per acreditar
aquesta situació d'especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge,
tenint en compte i prioritzant adequadament altres situacions
socioeconòmiques i familiars que, dins d'aquest grup definit,
han de ser objecte de protecció preferent, com les següents:
a) Que algun dels seus membres tingui declarat un grau de
discapacitat superior al 33%, una situació de dependència o
malaltia que l'incapaciti de forma acreditada i permanent per
realitzar una activitat laboral.
b) Haver patit violència de gènere.
c) Tenir menors al càrrec.
d) Haver estat desnonat o estar en procés de desnonament
o llançament.
e) Jubilats.
f) Qualsevol altra situació a valorar que s'estableixi
reglamentàriament.
Article 4
Definicions
Als efectes prevists en aquesta llei, s’entén per:
a) Habitatge: és qualsevol edificació permanent habitable
destinada a residència de les persones físiques, sempre que se
n’acrediti el compliment de les condicions d’habitabilitat
exigides per la normativa aplicable.
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b) Habitatge principal: és l’habitatge que consta com a
domicili habitual i permanent d’una persona, família o unitat de
convivència en el padró municipal.
c) Habitatge adequat: és l’habitatge que, per la grandària, la
ubicació i les característiques, resulta apropiat perquè hi
resideixi una persona, família o unitat de convivència concreta.
d) Habitatge desocupat: és l’habitatge que roman desocupat
de manera continuada durant un temps superior a dos anys,
sense cap causa que en justifiqui la desocupació, segons
estableix aquesta llei i la seva normativa de desplegament.
e) Habitatge temporalment desocupat: a efectes d’establir
un marc normatiu per a les polítiques municipals d’habitatge
que facilitin el lloguer anual, es considerarà habitatge
temporalment desocupat a efectes municipals aquell que ho
estigui durant un període superior a 6 mesos.
f) Habitatge sobreocupat: és l’habitatge en què s’allotja un
nombre de persones que excedeix el màxim de places que fixa
la cèdula d’habitabilitat.
g) Habitatge de reallotjament: és l’habitatge que es destina
a residència de manera transitòria per motius d’operacions
urbanístiques o d’expropiació o d’actuacions de rehabilitació,
renovació o regeneració urbana.
h) Infrahabitatge: és la construcció o una part d’aquesta que,
tot i que no té cèdula d’habitabilitat ni compleix les condicions
per obtenir-la, es destina a habitatge.
i) Grans tenidors d’habitatge: es consideren grans tenidors
d’habitatge als efectes d’aquesta llei les persones físiques o
jurídiques que, per si mateixes, de manera directa, o
indirectament a través de la participació en altres societats o
grups de societats de les quals tenguin el control efectiu,
disposen de deu o més habitatges, a l’àmbit de les Illes Balears,
en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret
que els faculti per cedir-ne l’ús, i que tenguin com a activitat
econòmica la promoció immobiliària, la intermediació, la
gestió, la inversió, la compravenda, el lloguer o el finançament
d’habitatges. Als efectes d’aquesta llei, es considera que hi ha
un grup de societats quan es doni algun dels casos establerts a
l’article 42 del Codi de Comerç.
j) Rehabilitació: són obres de rehabilitació les de caràcter
general que, sense modificar les característiques estructurals de
l’edifici i els aspectes fonamentals de la tipologia edificatòria
d’un edifici d’habitatges o un habitatge, en milloren la qualitat
pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat,
accessibilitat i eficiència energètica.
k) Rehabilitació integral: són obres de rehabilitació integral
les d’adequació estructural o funcional d’un edifici que suposa
enderrocar-ne façanes o buidar-ne l’interior, sempre que el
buidatge afecti, com a mínim, al 50% dels sostres o més, o
quan la modificació de la distribució interior afecti, com a
mínim, al 50% de la superfície de l’edifici o més.
l) Habitatge dotacional: és l’habitatge destinat a resoldre la
necessitat d’allotjament, tant transitori com de colAlectius
especialment vulnerables, mitjançant l’abonament d’una renda
o cànon. Els habitatges dotacionals es poden situar a sòls o
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edificacions, o a parts d’aquestes, destinades a equipaments o
dotacions de titularitat pública.

Article 5
Funció social de l’habitatge

m) Habitatge d’inserció: és aquell habitatge gestionat per
una administració pública o entitat sense ànim de lucre per
destinar-lo a persones que requereixen una especial atenció.

1. El dret de propietat d’un habitatge s’ha d’exercir d’acord
amb la seva funció social en els termes que estableixen aquesta
llei i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

n) Agent immobiliari: és la persona física o jurídica que es
dedica de manera habitual i retribuïda, en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a la prestació de
serveis de mediació en transaccions immobiliàries, referents a
les operacions de compravenda, opció de compra, lloguer,
permuta o cessió de béns immobles, així com als drets relatius
a les operacions esmentades, inclosa la constitució d’aquestes.

2. Es considera que s’incompleix la funció social de l’habitatge,
entre d’altres, en els supòsits següents:

o) Emergència en matèria d’habitatge: declaració
administrativa que afecta una zona geogràfica concreta, ja sigui
un districte, un municipi o una illa, quan s’acrediten
objectivament greus dificultats en l’accés a l’habitatge per part
de la ciutadania, d’acord amb els indicadors legalment i
reglamentàriament establerts, i que s’ha d’acompanyar sempre
d’un pla d’acció per donar una resposta proporcionada a la
situació detectada.

b) Quan l’habitatge, l’allotjament o l’edifici d’habitatges
estigui desocupat, en els termes que estableix aquesta llei.

p) Habitatge de segona residència: és aquell habitatge
ubicat a les Illes Balears, el titular del qual és una persona
física, on el seu propietari passi durant un any natural un
període de temps inferior al que passa en la seva primera
residència o residència habitual. Als efectes d’aquesta llei,
només es considerarà segona residència un habitatge per cada
persona física.

e) Quan l’habitatge se sotmeti a un ús diferent del de la
seva qualificació urbanística, autorització o destinació legal.

q) Habitatge mobilitzat: qualsevol habitatge posat a
disposició de l’administració com a conseqüència de qualsevol
de les accions contemplades a la present llei o a altres lleis on
s’hi preveuen mecanismes que fomenten la gestió d’habitatges
per part de l’administració.

4. La conselleria competent en matèria d’habitatge i les
administracions locals han d’actuar coordinadament quan es
detectin situacions en què es produeixi incompliment de la
funció social de la propietat d’un habitatge, i en la determinació
i l’execució de les mesures legalment establertes que calgui
adoptar.

r) Lloguer a preu assequible: ho són aquells preus que no
superin el límit màxim dels mòduls dels preus d’habitatges de
lloguer de protecció oficial d’acord amb la normativa vigent a
cada moment.
s) Lloguer social: és aquell que no supera el 30% de les
rendes totals de la unitat familiar o de convivència.
t) Dret de superfície: és el dret real limitat que atribueix al
superficiari la facultat de realitzar construccions o edificacions
en el sòl, en el vol o en el subsòl d’una finca aliena, mantenint
la propietat temporal de les construccions o edificacions
realitzades. També es podrà constituir el dret de superfície
sobre construccions o edificacions ja executades atribuint-ne al
superficiari la propietat temporal, sense perjudici de la
propietat separada del titular del sòl, d’acord amb l’establert a
la normativa estatal.
u) Masoveria urbana: és el contracte en virtut del qual els
propietaris d’un habitatge cedeixen el seu ús, pel termini que
s’acordi, a canvi que els cessionaris assumeixin les despeses de
les obres de rehabilitació i manteniment.

a) Quan s’incompleixi el deure de conservació o
rehabilitació de l’habitatge, en els termes assenyalats en la
legislació d’habitatge i urbanística, a fi de garantir unes
condicions adequades d’habitabilitat.

c) Quan l’habitatge o l’allotjament estigui sobreocupat.
d) Quan no es destini l’habitatge de protecció pública o
allotjament protegit a residència habitual i permanent de la
persona o entitat adjudicatària o titular.

3. Les administracions competents poden promoure les accions
de foment així com d’intervenció que siguin necessàries, en
l’àmbit de les seves competències, per tal de garantir el
compliment d’aquesta funció social.

Article 6
Dret a l’habitatge per situacions d’especial vulnerabilitat
1. El Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries
competents en matèria d'habitatge i serveis socials i altres ens
dependents i que formen part del sector públic autonòmic, i
d'acord amb el mandat de l'Estatut d'Autonomia, garanteix el
dret a un habitatge digne i adequat per a les unitats familiars o
de convivència que es trobin en situació d'especial
vulnerabilitat, d'acord amb els requisits establerts legalment i
reglamentàriament.
2. La satisfacció d'aquest dret per part de les administracions
públiques es podrà verificar mitjançant la posada a disposició
en règim de lloguer d'un habitatge protegit o, si n’és el cas,
dotacional, de titularitat pública, o qualsevol altre habitatge de
què disposi l'administració a través dels programes de cessió
que contempla aquesta llei, a canvi de la renda o cànon
corresponent, d'acord amb les condicions establertes
reglamentàriament.
3. Per assegurar el compliment de qualsevol precepte de la
normativa d'habitatge, els ajuntaments i els consells insulars
que disposin d'habitatges de protecció oficial, allotjaments
dotacionals o sòl residencial o equipament dotacional qualificat
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amb possibilitat de construir allotjaments dotacionals,
colAlaboraran amb la conselleria competent del Govern a fi de
posar a la seva disposició aquests elements quan es solAliciti el
compliment d'aquest dret a l'habitatge per part de persones
empadronades al corresponent terme municipal o territori
insular, i hagin estat objecte d'informe per part dels seus serveis
socials.
4. En el cas que, per problemes de disponibilitat efectiva
d'habitatge, el Govern no pugui proporcionar un habitatge,
aquest dret es podrà satisfer amb caràcter subsidiari mitjançant
l'establiment d'un sistema de prestacions econòmiques
complementàries a altres ajudes a les quals ja puguin tenir dret
les unitats familiars o de convivència en situació d'especial
vulnerabilitat en matèria d'habitatge, d'acord amb la normativa
aplicable.
5. El manteniment d'aquest dret quedarà condicionat al
compliment dels acords establerts amb els seus beneficiaris
d'aquest, així com dels requisits que van justificar la seva
concessió.
6. Les unitats familiars o de convivència que reuneixin els
requisits legalment i reglamentàriament establerts per ser
considerades en situació d'especial vulnerabilitat en matèria
d'habitatge, podran reclamar el compliment de la normativa en
matèria d'habitatge, en els termes previstos en aquesta llei,
davant la conselleria competent en matèria d'habitatge. D'acord
amb la legislació aplicable, contra la resolució que esgoti la via
administrativa es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els òrgans judicials competents.
Article 7
Servei d’interès general
1. Totes aquelles activitats vinculades al proveïment
d’habitatges o allotjaments destinats a polítiques de protecció
pública es consideren com un servei d’interès general per
assegurar un habitatge digne i adequat per a tota la ciutadania.
2. Als efectes de l’homologació amb la normativa europea en
matèria d’habitatge, tenen la condició d’habitatges socials tant
els habitatges que aquesta llei defineix com a habitatges amb
protecció pública com els allotjaments dotacionals,
independentment de si són resultat de processos de nova
construcció o de rehabilitació o de si s’obtenen en virtut de
programes socials de mediació o cessió.
3. Als mateixos efectes prevists en els apartats anteriors
d’aquest article, les activitats públiques de foment de la
regeneració, renovació i rehabilitació del patrimoni edificat o
urbanitzat es consideren igualment d’interès general.
TÍTOL II
COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Article 8
Competències de l’Administració de la comunitat autònoma
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de contribuir a garantir el dret a un habitatge digne,
adequat, accessible i assequible. A aquest efecte, exerceix les
competències que permeten assegurar la preservació efectiva
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dels interessos generals i supramunicipals en matèria
d’habitatge, així com la cooperació o la colAlaboració amb la
resta d’administracions públiques en el desenvolupament de les
diferents mesures i plans de foment i promoció de l’accés a
l’habitatge.
2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant la conselleria competent en matèria
d’habitatge, exerceix les competències pròpies en aquest àmbit
material, dissenya les polítiques per garantir, fomentar i
promocionar l’accés a l’habitatge i coopera o colAlabora amb la
resta d’administracions públiques en el desenvolupament de les
polítiques esmentades.
3. L’execució i la gestió de les competències en matèria
d’habitatge tant administratives com de contingut social i
econòmic, es podran exercir en règim de descentralització
funcional.
4. Concretament, correspon a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears l’exercici de les competències
següents:
a) La potestat reglamentària general en matèria d’habitatge.
b) La regulació del règim jurídic dels habitatges amb
protecció pública.
c) La regulació de les ajudes i altres mesures de garantia,
foment i promoció.
d) La integració de la política d’habitatge amb les polítiques
d’ordenació del territori, del sòl i del medi ambient.
e) La programació de la despesa pública en habitatge i la
seva integració en la política econòmica i pressupostària
autonòmica.
f) L’aprovació dels plans autonòmics d’habitatge i de les
actuacions de foment.
g) L’exercici d’actuacions
d’habitatges desocupats.

per

evitar

l’existència

h) La potestat d’inspecció i sanció en matèria d’habitatge.
i) La potestat expropiadora en els supòsits prevists
legalment.
j) La defensa dels consumidors i usuaris en matèria
d’habitatge.
k) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i la resta de
normativa aplicable.
Article 9
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
1. L’entitat pública empresarial Institut Balear de l’Habitatge
(IBAVI), com a organisme públic creat sota la dependència o
la vinculació de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pot dur a terme activitats d’execució i de
gestió en matèria d’habitatge, tant administratives com de
contingut econòmic, en règim de descentralització funcional.
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2. Les funcions i les competències d’aquesta entitat s’han
d’establir legalment o reglamentàriament.

Article 12
Cohesió social

3. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars
i dels ajuntaments, l’IBAVI pot concertar els instruments de
colAlaboració o cooperació que preveu la legislació,
especialment convenis de colAlaboració i plans i programes
conjunts.

1. Les administracions públiques han de colAlaborar en
l’exercici de les seves polítiques d’habitatge i han de concertar
les actuacions necessàries per aconseguir l’objectiu de cohesió
social, entesa com l’existència d’un parc residencial públic
(preferentment de lloguer, en dret de superfície o altres drets
que incloguin l’ús) al servei de la ciutadania i d’entitat suficient
per satisfer el dret constitucional al gaudi d’un habitatge digne
i adequat.

Article 10
Competències dels consells insulars
1. Els consells insulars tenen competències en matèria
d’urbanisme i habitabilitat dels edificis, habitatges i locals
radicats en el seu propi àmbit territorial. D’acord amb les seves
competències en matèria social, podran actuar en matèria
d’exclusió residencial i vulnerabilitat habitacional.
2. Els consells insulars poden subscriure convenis o acords de
cooperació amb la resta d’administracions públiques, als
efectes prevists en aquesta llei, en els quals s’estableixin
lliurement els instruments de colAlaboració necessaris per a la
consecució de finalitats comunes d’interès públic.
3. Els consells insulars poden adquirir sòl i edificacions per a
la seva destinació a les finalitats previstes en aquesta llei.
Aquest patrimoni públic podrà ser cedit pels consells insulars
a altres administracions públiques per a la seva efectiva gestió.
Article 11
Competències dels ens locals
1. Els ens locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió
dels seus propis interessos, exerceixen les competències en
matèria d’habitatge d’acord amb el que estableixen la legislació
de règim local, la legislació urbanística i de sòl i aquesta llei, i,
entre d’altres, tenen les competències següents:
a) La protecció i la gestió del patrimoni històric.
b) La promoció i la gestió de l’habitatge de protecció
pública.
c) La conservació i la rehabilitació de l’edificació.
d) Totes aquelles que dintre del marc de les seves
competències permetin la prevenció i la reversió de l’exclusió
residencial i la vulnerabilitat habitacional.
2. A més de les competències de promoció i gestió que els
reconeix la legislació de règim local, els ens locals poden
concertar polítiques pròpies d’habitatge amb l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc dels
instruments de planificació que estableixen aquesta llei i la
legislació urbanística, i, a aquest efecte, es poden crear
consorcis o oficines locals d’habitatge per a la gestió de
funcions i serveis vinculats a l’habitatge.
3. Els ens locals que, per llur dimensió o per manca de
recursos, no puguin exercir plenament les competències en
matèria d’habitatge poden solAlicitar a les administracions
d’àmbit territorial superior la prestació d’assistència tècnica,
financera i jurídica.

2. Les administracions públiques han de colAlaborar amb les
entitats del Tercer Sector Social per tal de impulsar noves
iniciatives per a l’accés a l’habitatge dels colAlectius més
vulnerables.
TÍTOL III
CONDICIONS DELS HABITATGES
Capítol I
De la qualitat, el disseny i l’habitabilitat
Article 13
Qualitat de l’habitatge
1. És el conjunt de característiques i prestacions en matèria de
funcionalitat, seguretat, solidesa estructural, habitabilitat,
accessibilitat, salubritat i sostenibilitat que ha de tenir un
habitatge, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
2. Les administracions públiques han de vetlar perquè
l’habitatge compleixi els requisits de qualitat, seguretat i
eficiència energètica exigibles legalment.
3. S’han de fomentar mesures per millorar la sostenibilitat
energètica en l’edificació, entre d’altres, les que contribueixin
a l’estalvi energètic i a la incorporació de sistemes de captació
i transformació d’energia per a ús propi o subministrament a la
xarxa.
4. En desplegament de la legislació bàsica i autonòmica
aplicable es poden dictar les disposicions reglamentàries que
siguin necessàries en relació amb les matèries següents, entre
d’altres:
a) La qualitat i la seguretat estructural i constructiva.
b) L’adequació dels materials i les instalAlacions a la
normativa vigent.
c) L’adequació al medi geogràfic i social.
d) L’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.
e) La millora d’eficiència energètica i sostenibilitat.
5. Es poden desenvolupar reglamentàriament les formes i les
condicions que acrediten que l’habitatge compleix determinats
requisits de qualitat.
6. A l’efecte d’aconseguir un nivell adequat de qualitat del parc
immobiliari residencial, l’administració competent en matèria
d’habitatge pot promoure les accions següents:
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a) Adoptar mesures per incrementar la professionalitat i la
transparència del sector immobiliari.

Article 16
Cèdula d’habitabilitat

b) Fomentar l’excelAlència en tot el procés, mitjançant el
reconeixement de distintius de qualitat.

1. La cèdula d’habitabilitat és el document que expedeix el
consell insular, sens perjudici que en puguin delegar
l’atorgament als ens locals, en el qual es reconeix l’aptitud d’un
habitatge, un local o un edifici residencial no inclòs en el
concepte d’habitatge per tal que sigui habitat, i que és
obligatori per ocupar-lo o llogar-lo.

c) Difondre la informació que fomenti la qualitat en els
processos mitjançant guies complementàries de la normativa i
bases de dades de distintius de productes, serveis i edificis.
d) Establir un sistema d’avaluació i de distintius dels
edificis d’habitatges que pugui ser reconegut oficialment.
Article 14
Condicions per al disseny i l’habitabilitat
1. Quant a les condicions mínimes d’amidament, d’higiene i
d’instalAlacions per al disseny i l’habitabilitat que han de
complir els habitatges, i pel que fa al procediment per obtenir
les cèdules d’habitabilitat dels habitatges, és aplicable el Decret
145/1997, de 21 de novembre, i les seves modificacions
posteriors, pel qual es regulen les condicions d’amidament,
d’higiene i d’instalAlacions per al disseny i l’habitabilitat
d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.
2. Les administracions públiques han de vetlar perquè
l’habitatge compleixi les condicions d’habitabilitat exigibles
normativament.
Article 15
Criteris de qualitat i innovació en matèria d’habitatge
residencial

2. En el cas d’habitatges protegits, la cèdula d’habitabilitat és
substituïda, en primera ocupació, pel document de qualificació
definitiva que expedeix la comunitat autònoma. En segona i
successives ocupacions s’exigirà la cèdula.
3. Les empreses distribuïdores, subministradores i
comercialitzadores, en qualsevol cas, exigiran per a la
contractació definitiva dels serveis d’energia elèctrica, aigua,
gas i telecomunicacions, l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat
corresponent en vigor o document equivalent, d’acord amb la
normativa reguladora.
4. En qualsevol transmissió per venda, lloguer o cessió d’ús
s’ha d’incorporar una còpia de la cèdula d’habitabilitat vigent
o, si escau, la qualificació definitiva. En cas que no es disposi
de cèdula o de qualificació, s’ha de fer constar expressament
aquest fet en el contracte o l’escriptura.
5. La pèrdua de les condicions mínimes d’habitabilitat suposa
la revocació de la cèdula d’habitabilitat, sens perjudici de les
mesures adreçades a la conservació i la rehabilitació de
l’immoble i dels règims sancionadors d’aplicació.

En el procés d’edificació i en la conservació i la
rehabilitació del parc immobiliari residencial, s’ha de vetlar per
garantir la cohesió social, l’ecoeficiència, l’optimització dels
recursos disponibles, la innovació arquitectònica i la fixació de
criteris de gènere, mitjançant:

Article 17
Deure de conservació i rehabilitació

a) La promoció i el foment de la construcció de nous
models d’habitatge, adequats a la variabilitat i la diversitat de
la composició de les unitats familiars o de convivència i a les
necessitats de grups específics de població.

1. Els propietaris d’habitatges i edificis d’habitatges estan
obligats a complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació
establerts per aquesta llei i per la normativa que hi sigui
aplicable.

b) La preservació del medi ambient, mitjançant un ús
adequat del terreny, la gestió dels residus generats, la prevenció
d’emissions i contaminació, i les altres mesures d’ecoeficiència
que estableixi la legislació aplicable.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears pot colAlaborar en l’acció de rehabilitació i conservació
dels ens locals, cooperar en l’exercici de les seves
competències en aquesta matèria i, en supòsits d’inactivitat o
d’incompliment, subrogar-se en la competència corresponent
si l’ens afectat no inicia l’expedient corresponent en el termini
d’un mes d’haver-li fet el requeriment pertinent, segons preveu
la normativa de règim local.

c) L’aplicació de les mesures arquitectòniques i
tecnològiques, viables econòmicament i socialment, que
assegurin l’estalvi de recursos naturals, de materials i d’energia,
que facilitin la reducció i la gestió dels residus i que fomentin
l’eficiència energètica dels edificis.
d) La innovació en la concepció i el disseny de l’habitatge,
que ha de permetre la flexibilitat en la utilització dels elements
per facilitar el treball domèstic i per adequar-se als nous rols de
gènere, i que ha de permetre també fer transformacions dins
l’habitatge per adaptar-lo a les variacions en l’estructura
familiar, si s’escauen. Aquesta innovació, en termes de
perfeccionament, ha de facilitar la introducció de noves
tecnologies.

Capítol II
Del deure de conservació i rehabilitació

3. Per assegurar el compliment del deure de conservació i
rehabilitació es poden adoptar les mesures de foment i
d’intervenció administrativa que s’estableixin en aquest títol i,
si escau, les mesures sancionadores que estableix el títol IX.
Article 18
Foment de la conservació i la rehabilitació
1. Les administracions públiques han d’impulsar les mesures
que fomentin la conservació, la rehabilitació i la rehabilitació
integral del patrimoni immobiliari residencial per tal de garantir
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un habitatge adequat, per mitjà dels plans d’habitatge,
subvencions directes o actuacions convingudes.
2. S’han de desenvolupar reglamentàriament les actuacions
necessàries per:
a) Conèixer la qualitat i l’estat de conservació del parc
edificat, el seu nivell d’accessibilitat i eficiència energètica, i
avaluar el compliment de les condicions legalment exigibles.
b) Fomentar l’ocupació legal dels habitatges i evitar la
sobreocupació i les situacions d’infrahabitatge.
3. S’han de vincular preferentment les ajudes o inversions per
a la rehabilitació a la generació d’habitatge assequible i a la
fidelització dels residents, aconseguint rendes més assequibles
i l’augment del temps de permanència als habitatges dels
residents.
4. Totes les convocatòries d’ajudes pròpies de rehabilitació i
conservació d’habitatge inclouran els requisits de retornar a
l’administració que les va concedir una part proporcional de
l’ajuda rebuda si es venen abans de 10 anys des de la concessió
de l’ajuda econòmica, d’acord amb el temps transcorregut.
5. Els ajuts a la rehabilitació han de dirigir-se de manera
prioritària als propietaris amb menys recursos. S’haurà de
valorar de manera preferent l’atenció a les necessitats de les
persones que resideixen als habitatges i les dificultats
d’intervenció derivades de la seva situació socioeconòmica,
actuant sobretot on resideix la població amb rendes més baixes
i on es concentren les problemàtiques associades a la mala
qualitat dels habitatges.
6. Les polítiques i els programes públics en matèria de
rehabilitació han de considerar la prevenció dels processos de
gentrificació i elAlitització que es puguin produir com a
externalitats negatives sobre els espais en els quals s’actua.
Article 19
Declaració de necessitat de rehabilitació
1. Quan el compliment del deure de conservació i rehabilitació
faci necessària l’expropiació o l’ocupació temporal d’elements
privatius o comuns d’ús privatiu d’un immoble, l’administració
competent podrà incoar un expedient d’expropiació d’aquests
elements. A aquests efectes, caldrà presentar un projecte
específic que acrediti la necessitat d’ocupació temporal o
definitiva que justifiqui la impossibilitat d’utilitzar vies
alternatives menys oneroses per als drets de propietat afectats.
2. L’aprovació del projecte porta implícita la declaració
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets
afectats, tot respectant a aquests efectes les previsions de la
legislació d’expropiació forçosa.
Article 20
Dret general d’informació i retorn dels ocupants
1. En els procediments administratius instruïts per adoptar
resolucions que obliguin o habilitin a executar obres per
conservar o rehabilitar els edificis, s'ha de donar audiència als
ocupants legals i s'han de determinar les repercussions que el
procediment pot tenir sobre la situació d'ocupació.

2. Acabades les obres a les quals es fa referència en el punt
precedent, amb caràcter general, els ocupants legals que tinguin
llur residència habitual en els edificis objecte de conservació i
rehabilitació, si no són responsables del deteriorament, tenen el
dret de retorn, que va a càrrec del propietari o la propietària de
l'immoble, d'acord amb el que estableix la normativa
d'aplicació.
Article 21
Plans de foment de la rehabilitació
1. En els plans d'habitatge, el Govern de la comunitat autònoma
ha d'incloure subvencions directes, avantatges fiscals o
actuacions convingudes amb propietaris i llogaters, entre altres
programes o mesures específics per a fomentar la rehabilitació
del parc d'habitatges i d'edificis d'habitatges.
2. El pla de rehabilitació d'habitatges, que s'ha d'aprovar per
decret, és l'instrument vertebrador de les polítiques dirigides a
la conservació i la rehabilitació del parc d'habitatges i ha
d'establir el sistema i el calendari perquè siguin revisats i
actualitzats. Aquest pla es pot integrar en el conjunt
d'instruments de planejament sectorial que estableix el títol II
i els estatals que hi concordin.
3. Els propietaris que estableixin un conveni amb el
departament competent en matèria d'habitatge s'han de
comprometre a llogar els habitatges desocupats de la finca, si
n'hi havia, de forma prioritària en règim de lloguer assequible,
i a respectar el dret de romandre a l'habitatge als llogaters amb
contractes de pròrroga forçosa.
4. Els propietaris que estableixin un conveni amb el
departament competent en matèria d'habitatge del Govern de
les Illes Balears, s'han de comprometre a llogar tots els
habitatges desocupats de la finca si hi havia, de forma
prioritària en règim de lloguer assequible, fomentant que els
contractes de lloguer dupliquin el termini de pròrroga forçosa
superior al que figura a la legislació d'arrendaments urbans.
TÍTOL IV
DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE
L’HABITATGE
Capítol I
De la política de protecció
Article 22
De la protecció en matèria d’habitatge
1. L’oferta, la promoció i la publicitat adreçades a la venda o
a l’arrendament d’habitatges s’han d’ajustar a la normativa
vigent en la matèria, de manera que no ocultin dades
fonamentals dels objectes als quals es refereixen o puguin
induir els destinataris a cap tipus d’error amb repercussions
econòmiques. També és aplicable als préstecs hipotecaris i a
qualsevol altra operació creditícia destinada a finançar
l’adquisició, la reforma o el lloguer de l’habitatge, per totes les
parts intervinents en aquest tipus de contractes, tant si és com
a deutors com si és com a avalistes o tercers hipotecaris.
2. Les dades, les característiques i les condicions relatives a la
construcció, la situació, els serveis, les instalAlacions,
l’adquisició, la utilització i el pagament dels habitatges que
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s’inclouen en l’oferta, la promoció i la publicitat són exigibles
ulteriorment per la part compradora, encara que no figurin
expressament en el contracte de transmissió.
3. De la mateixa manera són vinculants per als prestamistes
totes les condicions anunciades i comunicades públicament, i
exigibles en qualsevol moment per la contrapart, de conformitat
amb la legislació vigent en la matèria.
Article 23
Protecció dels consumidors en matèria d’habitatge
1. Les adquisicions i els lloguers d’habitatges que tenguin
consideració de relacions de consum, han de ser tutelats i
protegits per la normativa de consum que hi resulti aplicable
per tal de defensar el dret a l’habitatge amb la màxima agilitat
i eficàcia i fer-los efectius.
2. La contractació de productes i serveis crediticis o bancaris
per a l’adquisició o al lloguer d’un habitatge serà objecte de la
mateixa protecció establerta a l’apartat anterior.
Article 24
Protecció addicional en matèria d’habitatge
1. Les adquisicions, els lloguers d’habitatges i els préstecs
hipotecaris per al finançament d’un habitatge solAlicitats per un
consumidor o consumidora a una entitat financera o a una
empresa o a un professional, s’han de regir per la normativa de
protecció dels drets dels consumidors i usuaris, qualsevol sigui
la relació jurídica del comprador o la compradora amb la part
venedora.
2. Les adquisicions i els lloguers d’habitatges o les operacions
creditícies relacionades que no tenguin la consideració de
relacions de consum, s’han d’ajustar al règim general de la
legislació civil o mercantil i a les especialitats establertes en
aquesta llei.
Article 25
Foment dels sistemes de mediació extrajudicial
Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar i promoure els diferents sistemes de mediació
extrajudicial per a la resolució de conflictes en matèria
d’habitatge, especialment els que es desenvolupin per prevenir
i evitar la pèrdua de l’habitatge habitual.
Article 26
Arrendaments derivats de processos hipotecaris
1. Mitjançant la subscripció de convenis, les administracions de
les Illes Balears poden estendre els supòsits de protecció
recollits a la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per
reforçar la protecció als deutors hipotecaris, als grans tenidors
que no quedin obligats per la llei esmentada, en el sentit
d’oferir contractes de lloguer per a les persones en situació de
vulnerabilitat que hagin perdut el seu habitatge habitual com a
resultat de processos d’execució hipotecària.
2. Quan finalitzi el termini moratori establert per la Llei
25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat,
reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social,
es podran subscriure convenis en aquest sentit amb els grans

8251

tenidors d’habitatge per garantir que aquests ofereixin
alternatives d’habitatge a les persones vulnerables que hagin
perdut el seu com a resultat de processos d’execució
hipotecària.
Capítol II
De la promoció
Article 27
Ajuts o prestacions en matèria d’habitatge
1. Les administracions públiques han de desenvolupar totes les
actuacions necessàries per tal que les ajudes en matèria
d’habitatge previstes en els plans i la normativa estatal estiguin
a l’abast de totes les persones i perquè se’n faciliti la
tramitació. Reglamentàriament s’establiran els terminis de
resolució, que han de permetre una tramitació àgil i efectiva per
poder donar resposta a les necessitats plantejades. Així mateix,
poden establir un sistema d’ajudes propi per facilitar l’accés a
l’habitatge o a la rehabilitació, o per palAliar situacions de
dificultat del manteniment dels subministraments bàsics, entre
d’altres.
2. Les ajudes públiques orientades a garantir l’accés a
l’habitatge s’han d’establir sempre d’acord amb els criteris
següents:
a) Ingressos totals de la unitat familiar o de convivència.
b) Patrimoni de la unitat familiar o de convivència.
c) Nombre de membres de la unitat familiar o de
convivència.
d) Sectors preferents, tal com vénen definits a la legislació
especifica.
e) El preu de referència del mercat de lloguer d’habitatge
per districtes, barris, municipis o illes, segons el cas.
3. Les característiques, les condicions d’atorgament, les
persones beneficiàries, les compatibilitats i els altres aspectes
de les ajudes esmentades s’han de desenvolupar per mitjà de
l’instrument corresponent que els reguli.
Article 28
Programa de cessió d’habitatges
1. Les administracions, en l’àmbit de les seves competències,
han de crear programes específics de cessió d’habitatges per
incentivar els propietaris d’habitatges desocupats a posar-los en
el mercat de lloguer a preus assequibles mitjançant la cessió
temporal de la seva gestió a l’administració pública amb les
condicions i els requisits que s’estableixin reglamentàriament.
2. Es poden subscriure convenis per gestionar els programes de
cessió d’habitatges amb els consells insulars, amb ens locals o
amb entitats privades especialitzades en la matèria.
Article 29
Habitatges d’inserció
Les administracions públiques han de vetlar perquè els
serveis socials de les diferents administracions i les entitats
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sense ànim de lucre que duen a terme activitats i programes
d’inserció social puguin disposar d’un volum d’habitatges
d’inserció suficient per atendre les necessitats dels sectors de
la població que ho requereixen.
Article 30
Convenis de colAlaboració amb grans tenidors
1. Les administracions, en l’àmbit de les seves competències,
poden subscriure convenis de colAlaboració amb els grans
tenidors, d’acord amb la definició que en fa aquesta llei, per tal
d’incrementar l’oferta d’alternatives d’habitatge que permeti
donar una resposta adequada a la necessitat d’allotjament.

hipotecari, impagament o retard en el pagament de les quotes
hipotecàries o les rendes del lloguer i dació en pagament de
l’habitatge habitual.
b) Les obligacions precontractuals i les possibles clàusules
abusives en el finançament, l’arrendament o la compravenda
d’habitatges, amb trasllat posterior de les incidències
detectades a l’administració competent en matèria de consum.
c) El lloguer o la compra d’un habitatge.
d) La informació sobre les ajudes existents en matèria
d’habitatge.

2. Els convenis de colAlaboració poden incloure altres
prestacions, fins i tot de naturalesa econòmica o financera,
adreçades a incrementar l’oferta d’alternatives d’habitatge, o
l’accés a aquestes, a càrrec de les entitats que els subscriguin.

e) L’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa a
la garantia del manteniment dels subministraments bàsics.

Article 31
Actuacions preventives

Article 34
Convenis o acords de colAlaboració

Les administracions competents han d’impulsar polítiques
orientades a eradicar les situacions de sobreocupació i
d’infrahabitatge, i a potenciar la incorporació en el mercat dels
habitatges desocupats.

L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) gestionarà aquest
servei i podrà subscriure convenis o acords de colAlaboració
amb els ajuntaments, els consells insulars, així com amb la resta
d’administracions públiques, les associacions, els colAlegis
professionals i altres entitats sense ànim de lucre per a la
prestació del servei d’acompanyament. Aquest servei ha
d’actuar de manera independent a aquelles iniciatives que
puguin posar en marxa en matèria d’habitatge altres
administracions públiques i entitats privades sense ànim de
lucre, per la qual cosa es cercaran les fórmules més adients per
coordinar els esforços i complementar l’assessorament que en
matèria d’habitatge s’ofereixi de forma gratuïta a la ciutadania.

Als expedients resultants de les inspeccions d'habitatges on
es detecti la necessitat d'intervenció dels respectius serveis
socials locals, se’ls haurà d'informar i podran comptar amb
l'adient informe dels serveis socials de l’Ibavi.
Capítol III
Serveis a la ciutadania en matèria d’habitatge

f) El finançament relacionat amb l’habitatge.

Article 32
Servei d’acompanyament en matèria d’habitatge

Article 35
Servei d’habitatge desocupat

1. Es crea el Servei d’acompanyament en matèria d’habitatge,
adscrit a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), d’accés
universal i gratuït.

1. Es crea l’Oficina d’habitatge desocupat.

2. El funcionament d’aquest servei d’àmbit autonòmic serà
independent respecte dels que hagin creat o puguin crear els
ens locals en l’àmbit de les seves competències.
3. L’organització i el funcionament d’aquest servei s’han
d’establir a la normativa de desenvolupament oportuna.
Article 33
Funcions del Servei d’acompanyament en matèria
d’habitatge
1. El Servei d’acompanyament en matèria d’habitatge ofereix
un assessorament voluntari i gratuït a les persones físiques en
els processos d’accés a l’habitatge i de defensa d’aquest.
2. El Servei d’acompanyament ha de proporcionar, com a
mínim, acompanyament social, si escau, assessorament jurídic
i tècnic especialitzat i personalitzat en relació amb:
a) Les situacions de pèrdua o de dificultat en el pagament
de les obligacions econòmiques vinculades a l’habitatge
habitual: sobreendeutament, reestructuració del deute

2. L’Oficina d’habitatge desocupat durà el registre d’habitatges
desocupats de les Illes Balears que estableix l’article 38
d’aquesta llei i el seguiment de l’estat de cadascun. Igualment,
l’oficina impulsarà l’ocupació per a lloguer, cessió d’ús o altres
mecanismes alternatius d’aquests immobles i funcionarà com
intermediari entre propietaris i arrendataris.
3. L’Institut Balear de l’Habitatge pot subscriure convenis o
acords amb els ajuntaments i als consells insulars per tal de
colAlaborar en la recollida de dades i en la posada en marxa de
la intermediació entre propietaris i arrendataris.
Capítol IV
Dels habitatges desocupats
Article 36
L’habitatge desocupat
1. S’entén per habitatge desocupat el que roman deshabitat de
manera continuada durant un temps superior a dos anys, sense
cap causa que en justifiqui la desocupació, segons estableix
aquesta llei i la normativa de desplegament.
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2. Es considera que hi ha una causa justificada per a la
desocupació continuada en els casos següents:
a) Que l’habitatge estigui pendent de la resolució d’algun
litigi que afecti els drets derivats de la propietat.
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3. Reglamentàriament s’ha d’establir el procediment
d’inscripció, modificació i cancelAlació de les dades del
Registre, així com totes les disposicions que siguin necessàries
per al funcionament correcte. Mentre no s’hagi aprovat aquesta
normativa, és aplicable el que s’estableix en els articles
següents.

b) Que l’habitatge estigui ocupat ilAlegalment.
c) Que l’habitatge estigui gravat amb algun dret real o
càrrega que impedeixi ocupar-lo.
d) Que sigui un habitatge de segona residència, sempre que
no es trobi dins una àrea declarada d’emergència habitacional
o que no pertanyi a un gran tenidor d’habitatges.
e) En els supòsits de trasllat de domicili per motius laborals,
d’estudis, de salut, de dependència o d’emergència social,
acreditats degudament.
f) Que hi hagi altres causes, diferents de les anteriors,
acreditades degudament que impedeixin de forma justificada
l’ocupació de l’habitatge.
Article 37
Mesures per evitar la desocupació
1. La conselleria competent en matèria d’habitatge, en
coordinació amb els consells insulars i les administracions
locals, impulsarà polítiques de foment per potenciar la
incorporació en el mercat, preferentment en règim de lloguer,
dels habitatges desocupats. Amb aquesta finalitat, ha de vetlar
per evitar situacions de desocupació d’habitatges i ha d’aprovar
els programes d’inspecció corresponents.

Article 39
Inscripció en el registre
1. Els grans tenidors d’habitatge tenen l’obligació de trametre
a la conselleria competent en matèria d’habitatge la relació
d’habitatges desocupats per tal que s’inscriguin en el Registre.
2. En la relació d’habitatges s’hi ha de fer constar, com a
mínim, la situació, la superfície útil, si és un habitatge lliure o
amb protecció pública i, en aquest cas, si és de règim de venda
o de lloguer, el títol legal i, si escau, la data de l’execució o
dació en pagament i la referència cadastral de l’habitatge.
3. Les situacions de desocupació d’habitatges que es produeixin
amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han de
comunicar a la conselleria competent en el termini de tres
mesos.
4. Els grans tenidors d’habitatge tenen l’obligació de comunicar
a la conselleria competent en matèria d’habitatge qualsevol
canvi respecte de la seva situació.
Article 40
Actuacions d’inspecció

a) El foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin
en mal estat per poder ser llogats.

1. Amb la finalitat de poder fer efectiu el dret d’accés a
l’habitatge a la ciutadania de les Illes Balears, especialment a
aquelles persones que es troben en situacions d’especial
vulnerabilitat, la conselleria competent en matèria d’habitatge
ha de dur a terme totes les actuacions inspectores i
comprovacions que siguin necessàries per tal de determinar si
els habitatges efectivament desocupats consten en el Registre.

b) Els programes de cessió dels habitatges desocupats a
l’administració pública per tal que els gestioni en règim de
lloguer mitjançant un acord respecte de les condicions de la
cessió i el pagament de la renda.

2. Aquesta inscripció en el Registre l’ha d’efectuar d’ofici
l’administració en cas que s’identifiquin habitatges desocupats
no inscrits, amb independència de la sanció que pugui
correspondre.

2. A aquest efecte, es poden adoptar, entre d’altres, les mesures
següents:

c) Mesures de caire fiscal.
3. Es poden adoptar les mesures establertes a la legislació
vigent per tal d’evitar un ús inadequat dels habitatges.
Article 38
Registre d’habitatges desocupats
1. Es crea el Registre d’habitatges desocupats, de caràcter
administratiu, autonòmic i sota la dependència orgànica de la
conselleria competent en matèria d’habitatge, mitjançant la
seva adscripció a la direcció general competent en aquesta
matèria.
2. Aquest registre té per objecte el control i el seguiment dels
habitatges que es trobin en situació legal de desocupació i
corresponguin, per qualsevol títol, a grans tenidors d’habitatge.

Article 41
Obligació de colAlaboració
1. A fi d’acreditar la desocupació d’un habitatge, la conselleria
competent en matèria d’habitatge, i els consells insulars i
ajuntaments, dins el seu àmbit territorial i competencial, poden
demanar la colAlaboració a qualsevol persona física o jurídica
que pugui aportar informació.
En particular, estan obligats a prestar colAlaboració:
a) Les companyies subministradores i les entitats gestores
dels serveis d’aigua, gas, electricitat o telecomunicacions en
relació amb els consums anormals dels serveis subministrats.
b) Les entitats locals respecte del cens o el padró municipal.
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c) Els notaris, els registradors de la propietat i altres
funcionaris públics en relació amb els actes, les escriptures o
altres documents, a fi de conèixer el titular de l’habitatge.
d) Les persones físiques o jurídiques relacionades amb la
promoció i la intermediació immobiliària respecte de la
informació que sigui rellevant per determinar la destinació o
l’ús dels habitatges.
e) Les comunitats de propietaris i els administradors de
finques.
2. Es considerarà que hi ha consums anormals dels serveis
subministrats quan no es justifiqui el consum mínim d’aigua,
gas i electricitat que correspon a una persona per a un ús
residencial. Mentre no es produeixi el desplegament
reglamentari, es considerarà consum mínim la tercera part del
consum mitjà d’aigua, electricitat i gas per persona segons les
dades facilitades per l’empresa subministradora.
Article 42
Cessió d’habitatges desocupats de grans tenidors
1. Els grans tenidors que disposin d’immobles inscrits en el
Registre d'habitatges desocupats n'han de cedir la gestió a
l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), per un termini mínim
de tres anys, prorrogable per acord mutu de les parts, sempre
que es verifiquin les circumstàncies objectives següents:
a) Quan hi hagi una necessitat objectiva d’habitatge o hi
hagi dificultats d’accés a aquest per part de la ciutadania,
anteposant l'interès públic general al particular del gran tenidor,
fet que s’ha d’entendre acreditat sempre que hi hagi persones
inscrites en el registre de demandants d'habitatge de l'IBAVI les
peticiones de les quals no es puguin atendre amb el parc
d'habitatge públic disponible.
b) El nombre de persones inscrites en el registre de
demandants d’habitatge públic les solAlicituds de les quals no
s'hagin pogut atendre durant el darrer any constitueix el límit
màxim del nombre d’habitatges desocupats sobre els quals se’n
pot reclamar la cessió a l'IBAVI.
c) Quan les mesures adoptades per les diferents
administracions publiques per tal de resoldre els problemes
d’accés a l’habitatge no siguin suficients per atendre la
necessitat objectiva d’habitatge, es podrà exigir als grans
tenidors la cessió d'habitatges desocupats.
d) S’ha de garantir en tot cas una compensació justa als
grans tenidors pels habitatges desocupats que se cedeixin a
l'IBAVI, que pot ser superior a la renda de lloguer que pagui l’
arrendatari de l’habitatge. Aquesta compensació no pot superar
el preu màxim de lloguer d’habitatge protegit ni el preu de
lloguer de mercat que es determini.
e) La cessió d’habitatges desocupats queda limitada per les
disponibilitats pressupostàries de l’IBAVI.
2. S’ha de determinar reglamentàriament el procediment per
reclamar aquesta cessió d'habitatges desocupats, les rendes
màximes i mínimes aplicables, d'acord amb les condicions
esmentades, el model de contracte i la resta de les condicions
aplicables a la cessió.

Capítol V
De la garantia del manteniment dels subministraments
bàsics
Article 43
Concepte
1. Sens perjudici de les competències estatals o d’altres
administracions en aquesta matèria, l’administració autonòmica
pot adoptar les mesures i els plans que es considerin
convenients.
2. S’han d’establir reglamentàriament les situacions de
manteniment dels subministraments bàsics tenint en compte,
com a mínim, els ingressos i les despeses de la unitat de
convivència, el nombre de membres i les situacions de
discapacitat i dependència reconegudes.
3. També es poden aplicar les mesures de protecció que es
regulin en els casos en què, malgrat que no es compleixi el
requisit d’ingressos, ocupi l’habitatge alguna persona afectada
per dependència energètica, com és el cas de les persones que
per sobreviure necessiten màquines assistides.
4. Reglamentàriament s’han d’establir les condicions
necessàries a l’hora de garantir el manteniment dels
subministraments bàsics.
Article 44
Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics
Es crea el Fons autonòmic per a l’atenció solidària de
subministraments bàsics per tal de donar suport als diferents
serveis socials que atenen les unitats familiars per fer-se càrrec
dels compromisos de pagament dels serveis de subministrament
d’aigua, electricitat o gas.
Aquest Fons autonòmic s’ha de desplegar per reglament i
s’ha de nodrir, entre d’altres, de les aportacions que hi facin les
empreses subministradores i de les administracions públiques
competents en aquesta matèria.
Article 45
Protocols d’actuació
1. S’ha d’establir un protocol d’actuació per tal de coordinar les
actuacions de les famílies afectades, els serveis socials, les
empreses energètiques i altres administracions, que permeti
garantir l’accés als subministraments bàsics d’aigua potable,
gas i electricitat a les famílies en risc d’exclusió, d’acord amb
el que s’estableixi reglamentàriament, així com els
corresponents descomptes o tarifes regulades als quals tenguin
dret segons la seva situació.
2. En tot cas, quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall
per impagament de subministrament a un habitatge, ho ha de
comunicar a la persona interessada i, si escau, a l’organisme
competent de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb la normativa aplicable, que donarà trasllat als
respectius serveis socials municipals. En cas que es compleixin
els requisits establerts per la normativa, l’empresa
subministradora no ha de procedir a la suspensió del
subministrament i es poden aplicar les ajudes necessàries
establertes amb la finalitat de no generar un deute a la persona
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o a la unitat familiar. A través del fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics s’ha d’atendre el pagament a l’empresa
subministradora dels imports deguts sempre que es verifiqui la
situació de dèficit dels subministraments bàsics.
3. Les empreses comercialitzadores informaran de forma
regular a l’òrgan competent en matèria de serveis socials,
d’aquells subministraments d’electricitat de persones físiques
a la residència habitual amb potència contractada igual o
inferior a 10kW en els quals s’hagin detectat impagaments,
juntament amb la data a partir de la qual es podria suspendre el
subministrament d’electricitat, per tal de que es puguin adoptar
les mesures necessàries.
4. Les ajudes en el pagament de la factura del consum energètic
s’han de concedir tant per evitar el tall del subministrament
com per restaurar-lo en el supòsit d’haver-lo interromput.
5. En cas de subministraments en situació de frau, les
administracions i les empreses subministradores han de
treballar conjuntament per regularitzar la situació del
subministrament i eliminar possibles riscs a les persones o les
instalAlacions.
6. Les empreses subministradores han d’informar a la persona
afectada, en qualsevol avís o comunicació que faci referència
a la manca de pagament del servei, de la normativa existent en
matèria de garantia del manteniment dels subministraments
bàsics, així com de la possibilitat d’acollir-se a tarifes regulades
i/o a percebre el bo social.
Article 46
Despeses per desconnexió i reconnexió de subministraments
de gas natural en situacions que impliquin la necessitat de
garantia del manteniment dels subministraments bàsics
Als efectes de l’article 50 sobre despeses de desconnexió i
reconnexió del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, es
considerarà que els talls de subministrament de gas, en el cas
de consumidors en una situació que impliqui la necessitat de
garantia del manteniment dels subministraments bàsics, no
seran considerats justificats i imputables al consumidor.
Aquesta condició implicarà que no es pot imputar als
consumidors vulnerables econòmicament una quantitat
equivalent al doble dels drets d’enganxament vigents per
compensació de les despeses de desconnexió. La situació de
necessitat de garantia del manteniment de subministraments
bàsics haurà de ser acreditada davant la companyia
subministradora de gas mitjançant informe de l’administració
competent en serveis socials.
Article 47
Acords o convenis de colAlaboració
Les administracions públiques podran establir acords o
convenis amb les companyies subministradores d’aigua,
electricitat i gas, i amb els diferents serveis socials, per dotar el
Fons establert a l’article 44 d’aquesta llei i per garantir
l’establiment de processos de gestió, així com que les ajudes
establertes en aquest fons serveixin per atendre els pagaments
que permetin evitar els talls de subministrament o que
s’apliquin descomptes en el cost dels consums mínims.
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Article 48
Obligació d’informació
Les empreses subministradores han d’informar, en
qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de
pagament del servei, de la normativa existent relativa a la
garantia del manteniment dels subministraments bàsics.
TÍTOL V
MESA AUTONÒMICA DE L’HABITATGE
Article 49
Definició
La Mesa Autonòmica de l’Habitatge és l’òrgan colAlegiat de
colAlaboració entre les diferents administracions públiques i de
participació de les associacions i els agents socials implicats en
el sector de l’habitatge.
Article 50
Funció
És funció de la Mesa Autonòmica de l’Habitatge
l’assessorament no preceptiu a solAlicitud del seu president
sobre les qüestions següents:
a) La colAlaboració, la informació i la proposició de criteris
referents a l’àmbit de l’habitatge a les Illes Balears.
b) El coneixement i la informació sobre projectes de
disposicions generals que afecten l’habitatge.
c) La promoció d’iniciatives relatives a la millora del sector
de l’habitatge.
d) L’estudi de fórmules noves i creatives per atendre la
problemàtica dels joves, de les persones amb discapacitats i
d’altres colAlectius.
e) La formulació de propostes per tal de garantir el dret a un
habitatge digne.
f) Aquelles altres qüestions que li encomani el conseller
competent en matèria d’habitatge.
g) Fomentar i garantir la participació de la societat civil en
les polítiques d’habitatge.
h) Exercir de comissió de seguiment d’aquesta llei i
d’observatori de les polítiques i de l’estat del dret a l’habitatge
a les Illes Balears, amb producció d’informes i dades
quantitatives i qualitatives semestrals.
Article 51
Desplegament reglamentari
1. S’ha d’establir reglamentàriament la composició, el
funcionament i l’organització de la Mesa Autonòmica de
l’Habitatge, d’acord amb el que estableix aquest títol i tenint en
compte la normativa sobre òrgans colAlegiats.
2. Com a mínim, entre els seus participants s’haurà de garantir
la presència de les entitats i els grups de la societat civil que
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defensen els drets fonamentals, especialment el dret a
l’habitatge digne i adequat.

TÍTOL VII
DE LES FIANCES D’ARRENDAMENT

TÍTOL VI
MESA PER A LA GARANTIA DEL MANTENIMENT
DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

Capítol I
Disposicions generals

Article 52
Definició
La Mesa per a la garantia del manteniment dels
subministraments bàsics és l’òrgan de consulta no preceptiva,
debat i assessorament en aquesta matèria, adscrit a la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, que ha d’actuar
com a òrgan colAlegiat, de colAlaboració entre les diferents
administracions públiques i de participació de les associacions
i agents socials implicats en el sector de l’energia, l’habitatge,
el consum i els serveis socials.
Article 53
Funció
És funció de la Mesa per a la garantia del manteniment dels
subministraments bàsics l’assessorament no preceptiu als
òrgans competents en les qüestions següents:
a) La colAlaboració, la informació i la proposició de criteris
i actuacions referents a l’àmbit relatiu a la garantia del
manteniment dels subministraments bàsics a les Illes Balears.
b) La diagnosi de la situació actual de les llars de les Illes
Balears pel que fa a la garantia del manteniment dels
subministraments bàsics.
c) La promoció i el seguiment d’iniciatives relatives a la
millora de l’accés assequible per part de les llars de les Illes
Balears a l’electricitat o al gas o a ambdós recursos alhora, com
ara la millora de la informació disponible per a la ciutadania en
matèria de tarifes energètiques, estalvi energètic o accés al bo
social.
d) La informació als òrgans competents sobre els protocols
que han de seguir les empreses comercialitzadores i
subministradores d’energia i les administracions públiques de
les Illes Balears davant potencials talls de subministrament
energètic per motius d’impagament per manca de recursos.
e) La informació des de la perspectiva relativa a la garantia
del manteniment dels subministraments bàsics i del dret a
l’accés a l’energia sobre les qüestions tractades en el Consell
Assessor de l’Energia i en el Consell Balear de Consum.
f) Aquelles altres qüestions que li encomani el conseller
competent en matèria d’energia.
Article 54
Desplegament reglamentari
S’han d’establir reglamentàriament la composició, el
funcionament i l’organització de la Mesa per a la garantia del
manteniment dels subministraments bàsics, d’acord amb el que
estableix aquest títol i tenint en compte la normativa sobre
òrgans colAlegiats.

Article 55
Obligació del dipòsit de fiances
1. Les persones o les entitats arrendadores de finques urbanes
destinades tant a habitatge com a altres usos han de dipositar en
l’organisme o l’ens al qual s’atribueixi la gestió, la fiança en
metàlAlic, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’arrendaments urbans.
2. L’obligació anterior i el dipòsit mateix de la fiança són
exigibles i romanen durant el temps de vigència dels contractes
corresponents, sense meritació d’interès i en les quanties
següents:
a) Una mensualitat de renda en els contractes d’arrendament
d’habitatge.
b) Dues mensualitats de renda en els contractes
d’arrendament per ús diferent del d’habitatge.
3. Quan sigui exigible la prestació de fiances per formalitzar
contractes que afectin finques urbanes en garantia del pagament
del preu del servei prestat en virtut del contracte, les empreses
de subministraments i serveis complementaris estaran
obligades, amb independència del nombre d’abonats i de la
importància dels nuclis de població, a dipositar aquest import
en l’organisme o l’ens al qual la comunitat autònoma n’hagi
atribuït la gestió.
Article 56
Naturalesa i realització del dipòsit
1. El dipòsit obligatori de les fiances té la consideració d’ingrés
de dret públic de l’ens al qual la comunitat autònoma n’hagi
atribuït o n’atribueixi la gestió.
2. Els dipòsits als quals fa referència l’article anterior han de
ser gratuïts i no han de produir interessos.
3. L’import de les fiances dipositades s’ha de destinar a
inversions per a la promoció, la construcció i la rehabilitació
d’habitatges protegits; a actuacions directes en nuclis antics o
subjectes a processos de renovació urbana; a mesures de
foment del lloguer; al finançament de polítiques de foment del
dret a l’habitatge, i al finançament del servei d’acompanyament
en matèria d’habitatge, sempre que es garanteixi la devolució
de les fiances que siguin reclamades en el termini i la forma
escaients, amb el percentatge de reserva establert per decret.
4. S’han de determinar reglamentàriament les formes de
dipòsit, mitjançant ingrés directe o mitjançant concert, com
també el lloc, la forma i el termini i la resta de disposicions
necessàries per a la seva verificació, així com també per a la
seva devolució.

BOPIB núm. 147 - 22 de juny de 2018

8257

Article 57
Executivitat

llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges de
protecció oficial.

La conselleria competent en matèria d’habitatge pot
utilitzar la via executiva per a l’ingrés de les fiances no
dipositades i de les sancions que es derivin de l’incompliment
de l’obligació de dipòsit.

b) Els habitatges que es declarin expressament protegits en
virtut de normativa específica o norma de desplegament de
plans d’habitatge d’àmbit estatal o autonòmic.

Article 58
Registre de fiances de contractes d’arrendament
1. Es crea el Registre de fiances de contractes d’arrendament de
finques urbanes de les Illes Balears, de caràcter administratiu,
que depèn de l’organisme o ens al qual s’atribueix la gestió de
les fiances, en el qual s’han d’inscriure les dades corresponents
als contractes d’arrendament d’habitatges, locals, negocis i de
subministraments o serveis complementaris, respecte
d’immobles situats a les Illes Balears, les fiances dels quals han
de ser objecte de dipòsit preceptiu, segons aquesta llei.
2. S’ha d’establir reglamentàriament el seu funcionament, el
procediment d’inscripció, rectificació i cancelAlació, així com
qualssevol altres disposicions que siguin necessàries, i tenint en
compte la normativa aplicable en matèria de confidencialitat i
protecció de dades de caràcter personal.
Article 59
Exigibilitat pública
Les administracions públiques competents han d’exigir en
tot el seu àmbit d’actuació l’acreditació del dipòsit de fiança,
en tots els tràmits i gestions en què s’hagi de presentar un
contracte de lloguer.
Article 60
Exigibilitat privada

c) Reglamentàriament s’estendran els requisits o barems de
protecció pública per a altres títols habilitants d’ús de
l’habitatge que es volen impulsar i prioritzar, com són la cessió
d’ús, el dret de superfície o altres.
2. En tot cas, per tal que un habitatge sigui qualificat com a
protegit ha de complir, com a mínim, els requisits següents:
a) S’ha de destinar a domicili habitual i permanent, sense
que pugui ser destinat a segona residència o a qualsevol altre
ús, llevat de les excepcions que es puguin establir
reglamentàriament.
b) Ha d’estar sotmès a un preu màxim de venda i renda en
funció de la superfície útil total de l’habitatge i de la resta de
requisits que es puguin establir reglamentàriament.
3. També tenen la consideració de protegits tots els elements,
com ara garatges, trasters, locals i altres elements assimilables,
que a aquest efecte s’incloguin o constin en la qualificació
definitiva d’habitatge protegit corresponent.
Article 63
Tipus de promoció
1. Els habitatges protegits poden ser de promoció pública o
privada.
2. És promoció pública la duta a terme per administracions
públiques i empreses o entitats públiques.

Les companyies i les entitats subministradores d’aigua,
electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis de consum
continuat vinculats als habitatges, locals i edificis, han d’exigir
als arrendataris la presentació del contracte de lloguer en vigor,
prèviament a dur a terme qualsevol alta o canvi de titularitat.

3. És promoció privada la duta a terme per persones físiques o
jurídiques privades, i s’hi inclouen les promocions dutes a
terme per mitjà de convenis de colAlaboració entre entitats del
sector públic i promotors privats.

Article 61
Escriptura pública i inscripció registral

Article 64
Qualificació d’habitatge protegit

En cas que una de les parts d’un contracte de lloguer el
vulgui elevar a escriptura pública o inscriure’l en el
corresponent Registre de la Propietat, ha d’acreditar, de manera
prèvia, la prestació de la fiança establerta legalment.

1. Perquè un habitatge pugui ser reconegut com a habitatge
protegit és necessari obtenir la qualificació d’habitatge protegit
corresponent. Els annexos no vinculats o els locals que no
estiguin qualificats no tenen la condició de protegits i, per tant,
es consideren lliures, a tots els efectes.

TÍTOL VIII
DELS HABITATGES PROTEGITS
Capítol I
Disposicions generals
Article 62
Habitatges protegits

2. La qualificació és la declaració administrativa per la qual un
habitatge, un annex o un local pot tenir accés als beneficis i
assumeix les limitacions pròpies del règim de protecció
corresponent.
3. Els habitatges protegits no poden ser ocupats ni usats fins
que no hagin obtingut la qualificació definitiva, llevat de les
excepcions que es puguin establir reglamentàriament.

1. Es consideren habitatges protegits:
a) Els habitatges qualificats de protecció oficial, tant si són
de promoció pública com privada, a l’empara del Reial decret

4. Els promotors d’habitatges protegits estan obligats a lliurar
als adquirents una còpia compulsada de la qualificació
definitiva en l’acte de la signatura del contracte o de
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l’escriptura. Així mateix, han de conservar la qualificació
definitiva a disposició dels adquirents.

Article 68
Publicitat

5. Pel que fa als habitatges protegits, la qualificació definitiva
expedida per la conselleria competent en matèria d’habitatge
substitueix la cèdula d’habitabilitat en primera ocupació.

1. Durant la construcció dels habitatges protegits s’ha
d’exposar en lloc visible i accessible un cartell en què s’indiqui
que la promoció està acollida al règim d’habitatge protegit. Les
seves dimensions i altres requisits que s’han d’incloure en el
cartell s’han de determinar reglamentàriament.

Article 65
Visat
1. Els contractes de compravenda i els contractes
d’arrendament dels habitatges protegits així com dels seus
annexos s’han de presentar per ser visats davant la conselleria
competent en matèria d’habitatge en el termini de trenta dies
comptadors des de la formalització.
2. També és preceptiu el visat quan es tracti de constituir o
transmetre qualsevol dret o cessió total o parcial de l’ús de
l’habitatge per qualsevol títol admès en dret.
3. Els obligats a presentar la solAlicitud de visat són els
promotors, en la primera transmissió, i, en la segona i
posteriors transmissions, l’adquirent; i, en cas d’arrendament o
altres drets, la part arrendadora o titular de l’habitatge.
4. El visat té per objecte comprovar que es compleixen els
requisits per a l’adquisició o l’arrendament d’un habitatge
protegit i els seus annexos vinculats.
5. S’han d’establir reglamentàriament els requisits i les
clàusules obligatòries que hagin de contenir els actes i
contractes de primeres i posteriors transmissions o cessions
d’ús, per qualsevol títol admès en dret, d’habitatges protegits
i els seus annexos vinculats o locals.
6. Els contractes que no hagin estat visats no poden ser elevats
a escriptura pública ni ser objecte d’inscripció en el Registre de
la Propietat.
Article 66
Durada del règim legal de protecció
La durada del règim de protecció dels habitatges protegits,
tant si són de promoció pública com privada, que siguin
qualificats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei és
permanent, sense possibilitat de desqualificació voluntària.
Article 67
Inscripció registral i escriptura pública
1. Els promotors d’habitatges protegits estan obligats a elevar
a escriptura pública, en el termini de tres mesos comptadors des
de la data de la qualificació definitiva, els contractes de
compravenda formalitzats amb anterioritat a la qualificació
definitiva. Si la compravenda té lloc després de la concessió de
la qualificació definitiva, el termini de tres mesos s’ha de
comptar des de la signatura del contracte.
2. Els promotors d’habitatges protegits estan obligats a
inscriure en el Registre de la Propietat la qualificació definitiva
dels habitatges. En les notes simples que s’emetin s’ha de fer
constar expressament el número d’expedient de la promoció
d’habitatge protegit i la data de la qualificació definitiva.

2. En la publicitat de venda que s’efectuï a través de qualsevol
mitjà de comunicació o difusió s’ha d’indicar el règim legal al
qual estan acollits els habitatges, la superfície útil, el preu de
venda i la resta de condicions.
Article 69
Adquisició de drets per silenci administratiu
En cap cas no es poden adquirir per silenci administratiu
drets relacionats amb els habitatges amb protecció pública en
contra del que disposa aquesta llei i les seves disposicions de
desplegament.
Article 70
Registre públic de demandants d’habitatges protegits
1. Per participar amb garantia d’igualtat, publicitat i
concurrència en els procediments d’adjudicació dels habitatges
protegits, els demandants s’han d’inscriure en el Registre públic
de demandants d’habitatges protegits de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, creat per l’Ordre del conseller d’Habitatge
i Obres Públiques de 18 d’octubre de 2010, per la qual es
regulen l’organització i el funcionament d’aquest registre, o
normativa que la substitueixi.
2. Aquesta inscripció també és exigible als adquirents o
arrendataris d’habitatges protegits de promoció privada. En tots
els casos, s’han d’oferir aquests habitatges a les persones que
constin inscrites en el Registre de demandants, per ordre
d’inscripció, dins el terme municipal on es faci la promoció.
3. Aquest registre té caràcter de registre administratiu,
autonòmic, públic, integrat, únic i informatitzat en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
coordinació amb els registres municipals en aquesta matèria.
4. No obstant això, es pot utilitzar l’adjudicació directa per
satisfer necessitats urgents d’habitatge derivades de
reallotjaments motivats per processos de rehabilitació pública,
per expedients expropiatoris, per situacions de violència de
gènere, per situacions d’emergència o per una altra situació que
s’estableixi reglamentàriament.
5. Excepcionalment, es pot utilitzar l’adjudicació directa per
satisfer necessitats urgents d’habitatges derivades de
reallotjaments motivats per processos de rehabilitació pública,
per expedients expropiatoris, per situacions de violència de
gènere, per situacions d’emergència o per una altra situació que
s’estableixi reglamentàriament.
Article 71
Registre d’habitatges protegits de les Illes Balears
1. Es crearà el Registre d’habitatges protegits de les Illes
Balears, de titularitat pública, gratuït i de naturalesa
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administrativa, adscrit a la conselleria competent en matèria
d’habitatge.

2. Els requisits i les condicions en què es pot exercir aquest dret
d’adquisició preferent s’han d’establir reglamentàriament.

2. Aquest registre té per finalitat facilitar la gestió i el control
del parc d’habitatges protegits així com de les primeres i
posteriors transmissions d’aquests.

Article 75
Drets de tempteig i retracte

3. Els promotors, en la primera transmissió, i en la segona i
posteriors transmissions, l’adquirent, i, en cas d’arrendament o
altres drets, la part arrendadora o titular de l’habitatge, estan
obligats a inscriure en aquest registre els habitatges protegits
així com els contractes de compravenda, lloguer o qualsevol
altre títol de transmissió o cessió sobre aquests. També s’hi
poden inscriure els documents o títols que s’estableixin
reglamentàriament.
4. Aquest registre és únic per al territori de tota la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
5. S’han d’establir reglamentàriament les condicions, els
requisits i el funcionament d’aquest registre.
Article 72
Prioritat dels nous títols d’accés alternatius a la compra en
la promoció d’habitatges amb protecció oficial
La constitució i la transmissió de drets de superfície, el
lloguer a llarg termini i qualsevol concessió administrativa són
instruments d’interès especial, en el marc d’aquesta llei, per
promoure habitatges amb protecció oficial en sòl de titularitat
pública obtingut pel compliment del deure de cessió
d’aprofitament urbanístic o en sòl públic. La política de
subvencions dels plans d’habitatge ha de promoure de manera
preferent les promocions fetes amb aquests instruments.
Article 73
Control i inspecció de la funció social de l’habitatge
protegit
Per tal de garantir de forma permanent la funció social de
l’habitatge protegit, s’implementaran anualment programes
d’inspecció en aquesta matèria, per tal d’endegar les mesures
correctores que estableix aquesta llei, en especial les dirigides
a evitar el lucre mitjançant el parc d’habitatges protegit. Serà
informació de base dels anomenats programes d’inspecció el
creuament actualitzat del Registre d’habitatges amb protecció
pública de les Illes Balears i del Registre públic de demandants
d’habitatges protegits
Capítol II
De les potestats sobre l’habitatge protegit
Article 74
Dret d’adquisició preferent
1. Els promotors d’habitatges protegits de promoció privada
han de presentar una oferta econòmica en relació amb aquests
en el moment de solAlicitar la qualificació provisional, a fi que
la conselleria competent en matèria d’habitatge o l’Institut
Balear de l’Habitatge (IBAVI), en el termini d’un mes des de
la concessió de la qualificació provisional, pugui exercir el dret
d’adquisició preferent. Una vegada transcorregut aquest termini
sense l’exercici efectiu d’aquest dret, el promotor pot iniciar la
venda.

1. Les segones o posteriors transmissions entre vius dels
habitatges protegits i dels seus annexos, durant el període legal
de protecció, com també dels sòls no edificats amb qualificació
urbanística per a habitatges protegits o destinació assimilable,
estan subjectes als drets de tempteig i retracte legal a favor de
la conselleria competent en matèria d’habitatge, o un altre ens
del sector públic que es designi.
2. S’exceptuen de l’exercici dels drets de tempteig i retracte
legal les transmissions que, complint els requisits establerts per
a la transmissió d’un habitatge protegit, es troben en algun
d’aquests casos:
a) Transmissió entre cònjuges, entre membres d’una parella
registrada com a parella de fet o entre parents fins al segon grau
de consanguinitat.
b) Transmissió d’una quota indivisa de l’habitatge a favor
d’un altre cotitular. S’entenen compreses en aquest supòsit les
particions d’herència i les dissolucions de condomini quan un
dels titulars adquireixi la totalitat de l’habitatge.
c) La cessió de l’habitatge i els seus annexos a la societat de
guanys del matrimoni i l’adjudicació d’aquells a un dels
integrants del matrimoni per dissolució de la societat de
guanys.
3. A aquests efectes, els propietaris d’habitatges protegits han
de comunicar a l’administració o a l’ens competent la decisió
d’alienar-los.
4. L’exercici del dret de tempteig i retracte s’ha de fer de
conformitat amb el procediment que s’estableixi
reglamentàriament.
Article 76
Escriptura pública i inscripció registral
Els notaris no autoritzaran la formalització en escriptura
pública i els registradors de la propietat denegaran la inscripció
dels títols d’adquisició d’habitatges de protecció pública i els
seus annexos fins que no s’acrediti degudament que s’ha
realitzat la comunicació a l’administració competent en
habitatge, d’acord amb el que s’estableix reglamentàriament.
Article 77
Destinació dels béns adquirits
L’administració pública que hagi adquirit un bé en
l’exercici del dret de tempteig o de retracte està obligada a
incorporar el dit bé al patrimoni públic corresponent i, en tot
cas, a donar-hi una destinació que estigui d’acord amb les
finalitats legals de la intervenció pública en el mercat
immobiliari i, en concret, a habitatge protegit.
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Article 78
Desnonament administratiu
1. És procedent el desnonament administratiu contra
arrendataris o ocupants d’habitatges protegits de titularitat
pública, o dels annexos vinculats, les zones comunes, els locals
i les edificacions complementàries, d’acord amb la normativa
que hi sigui aplicable.
2. La competència per incoar i resoldre els procediments de
desnonament administratiu correspon a l’administració pública
titular de l’habitatge protegit, dels annexos vinculats, les zones
comunes, els locals i les edificacions complementàries.
Article 79
Expropiació forçosa
És procedent l’expropiació dels habitatges protegits, o dels
annexos vinculats, les zones comunes, els locals i les
edificacions complementàries, tant si són de promoció pública
com si no, sempre que se’n justifiqui la utilitat pública, d’acord
amb el procediment que s’ha d’establir reglamentàriament.
TÍTOL IX
EL RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I
Disposicions generals
Article 80
Subjectes responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió,
hagin comès els fets constitutius d’infracció.
2. Quan la infracció administrativa sigui imputable a una
persona jurídica podran ser considerades com a responsables
les persones físiques que integrin els seus organismes rectors o
de direcció, d’acord amb les disposicions legals i estatutàries
que siguin aplicables a l’entitat corresponent segons la seva
forma societària.
3. Si el compliment de les obligacions imposades per les
disposicions legals en matèria d’habitatge correspon a diverses
persones físiques o jurídiques conjuntament, totes responen de
manera solidària de les infraccions que cometin i de les
sancions que s’imposin.
4. Quan una mateixa persona resulti responsable de diversos
fets constitutius d’infraccions tipificades en aquesta llei, les
sancions imposades tindran entre si caràcter independent.
Igualment, tindran caràcter independent les sancions imposades
a diferents persones per la comissió de la mateixa infracció.

Balear de l’Habitatge (IBAVI), als consells insulars i a les
entitats locals les funcions d’iniciació, tramitació i imposició
amb caràcter general de les sancions administratives que
estableix aquesta llei.
2. La potestat sancionadora s’ha d’exercir d’acord amb els
tràmits prevists per la normativa reguladora del procediment
que ha de seguir l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 82
Inspecció
1. El personal funcionari de les administracions corresponents
al qual correspongui o s’encomani expressament l’exercici de
les tasques d’inspecció en tot el que preveu aquesta llei té la
consideració d’agent de l’autoritat, per la qual cosa els seus
actes d’inspecció gaudiran de presumpció de veracitat als
efectes probatoris, sens perjudici de les proves dels drets o
interessos respectius que puguin assenyalar o aportar els
administrats, en els termes establerts per la normativa general
de procediment administratiu comú.
2. Els agents inspectors poden dur a terme totes les actuacions
que siguin necessàries per comprovar el compliment d’aquesta
norma legal i de les disposicions que la complementin o la
despleguin.
Article 83
Deure de colAlaboració
1. Les administracions públiques i les persones físiques i
jurídiques, públiques o privades, estan obligades a colAlaborar
amb el personal d’inspecció i a proporcionar les dades, els
informes, els justificants i qualsevol altra documentació
requerida que siguin determinants per verificar el compliment
de les obligacions establertes en aquesta llei, amb els límits que
fixa la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
2. És obligatori que els ciutadans compareguin a les oficines
públiques quan sigui necessari aclarir les actuacions de control
i inspecció, sempre que s’hagi intentat pels mitjans habituals i
aquests no hagin resultat suficients.
Article 84
Mesures provisionals
1. Una vegada iniciat el procediment, l’òrgan competent per
resoldre pot adoptar, mitjançant un acord motivat, les mesures
provisionals que consideri necessàries per evitar que continuï
el dany ocasionat per l’activitat presumptament infractora o per
assegurar l’eficàcia de la resolució final.
2. Es poden disposar les mesures provisionals següents:

5. Quan una infracció afecti diversos habitatges, encara que
pertanyin al mateix edifici, s’imposaran tantes sancions com
infraccions s’hagin comès a cada habitatge.
Article 81
Administracions competents

a) Suspensió total o parcial de les obres que es facin amb
incompliment de la normativa vigent.
b) Retirada de materials o productes utilitzats en l’obra.
c) Precintament del local o l’obra.

1. Corresponen, en l’àmbit de les competències respectives, a
la conselleria competent en matèria d’habitatge, a l’Institut
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d) Interrupció dels subministraments d’energia elèctrica,
aigua o gas.

tipus de documentació, a fi de comprovar l’import de la renda
que s’abona.

e) Prohibició de l’allotjament de persones, en cas de falta de
seguretat.

i) Incomplir els terminis i els requisits formals que es fixin
per reglament per al dipòsit de fiances d’arrendament.

f) Les altres que, per la naturalesa de la infracció, es
consideren necessàries, amb l’informe previ motivat.

j) Incomplir els grans tenidors d’habitatge l’obligació de
comunicar a la conselleria competent en matèria d’habitatge
qualsevol canvi respecte de la situació dels habitatges que
consten inscrits en el Registre d’habitatges desocupats.

Capítol II
Infraccions
Article 85
Concepte i classificació
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria
d’habitatge les accions o les omissions que estableix aquesta
llei.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus,
segons la naturalesa del deure infringit i l’entitat del bé jurídic
afectat, de conformitat amb el que estableix aquesta llei.
Article 86
Infraccions lleus
Tenen la consideració d’infraccions lleus:
a) Durant la construcció d’habitatges protegits, no exposar
en un lloc visible i accessible el cartell, segons el model oficial,
en què s’indiqui que la promoció s’acull al règim d’habitatge
amb protecció pública.
b) No presentar els contractes de la primera i successives
transmissions o cessions d’ús d’habitatges amb protecció
pública a fi d’obtenir-ne el visat.

k) Actuar amb mala fe o temeritat en les denúncies de
possibles infraccions de la legislació d’habitatge.
l) No fer constar al contracte o a l’escriptura de qualsevol
transmissió per venda, lloguer o cessió d’ús d’un edifici,
habitatge o local, la cèdula d’habitabilitat corresponent o el fet
de no disposar-ne.
m) Cometre les previstes en els articles posteriors, tenint en
compte les circumstàncies concurrents en la comissió, quan
s’acrediti que han tingut un impacte reduït sobre la funció
social de l’habitatge i s’hagin comès per part de persones
físiques que no reuneixin la condició de ser grans tenidors
d’habitatge.
n) Incomplir amb l’obligació d’informar de la normativa
existent relativa a la garantia del manteniment dels
subministraments bàsics per part de les companyies
comercialitzadores i subministradores d’aigua, electricitat i gas,
d’acord amb l’article 48 d’aquesta llei.
Article 87
Infraccions greus
Tenen la consideració d’infraccions greus:

c) No tenir qualsevol dels documents exigibles per
formalitzar la venda o l’arrendament de l’habitatge amb
protecció pública.

a) No incloure en els contractes de compravenda i
d’arrendament d’habitatge protegit les clàusules establertes
com a obligatòries en la normativa.

d) No ocupar l’habitatge protegit en el termini previst a
partir de l’adquisició o la transmissió.

b) Utilitzar més d’un habitatge protegit o ser-ne titular,
llevat de les excepcions que es puguin establir
reglamentàriament.

e) Incomplir l’obligació, en la publicitat de venda dels
habitatges amb protecció pública, d’indicar a quin règim legal
estan acollits, la superfície útil, el preu i la resta de condicions.
f) Incomplir l’obligació de fer constar en l’escriptura de
compravenda i, si escau, en l’escriptura del préstec, així com en
la inscripció registral, les prohibicions i limitacions que en la
legislació autonòmica i, supletòriament, en la legislació estatal
sobre habitatges de protecció oficial s’hagi determinat
expressament que s’han de recollir en les escriptures públiques
i en el registre.
g) Incomplir altres requisits, obligacions o prohibicions que
s’estableixen en aquesta llei o en el seu desplegament
reglamentari, i no siguin qualificats d’infraccions greus.
h) No complir els requeriments del departament de fiances
pel que fa a la presentació del contracte de lloguer o de
subministrament, rebuts, resguards bancaris o qualsevol altre

c) Executar obres en un habitatge protegit que suposin una
alteració del projecte aprovat sense l’autorització prèvia de la
conselleria competent en matèria d’habitatge.
d) Incomplir, per acció o omissió, les obligacions previstes
en resolucions fermes dictades en procediments administratius
referents al règim legal d’habitatges amb protecció pública,
finançament protegit i mesures d’ajut i foment. Quan es
reincideixi o hi hagi mala fe en la comissió dels fets, es podrà
qualificar aquesta conducta com a molt greu.
e) Incomplir la persona o l’entitat promotora el deure
d’elevar a escriptura pública, en el termini de tres mesos
comptadors des de la concessió de la qualificació definitiva, els
contractes de compravenda subscrits amb anterioritat a la
concessió de la qualificació definitiva, o en el mateix termini de
tres mesos comptadors des de la signatura del contracte de
compravenda, pel que fa als subscrits amb posterioritat a la
concessió de la qualificació definitiva.
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f) Incomplir el promotor l’obligació d’inscriure, en el
termini que s’estableixi, en el Registre de la Propietat la
qualificació definitiva dels habitatges protegits.

u) Incomplir les condicions establertes per accedir a
qualsevol de les mesures financeres d’ajut i foment.

g) Ocultar a les persones interessades a comprar o llogar un
habitatge protegit la condició d’habitatge qualificat com a
habitatge protegit.

v) Transmetre o cedir, per qualsevol títol, els habitatges que
hagin estat objecte d’ajudes públiques, amb incompliment de
les condicions imposades en el moment de la concessió de
l’ajut, i sens perjudici de la devolució de les ajudes obtingudes.

h) Incomplir els requisits necessaris per rebre quantitats a
compte així com tots els que s’exigeixin prèviament a la venda
o l’arrendament d’habitatges protegits en projecte, en
construcció o acabats.

w) Presentar dades falses respecte de l’import de la renda
de lloguer, la data del contracte o l’extinció, o respecte dels
requisits que per accedir al règim voluntari de dipòsit convingut
de fiances es fixin reglamentàriament.

i) Fer publicitat de venda o lloguer dels habitatges amb
protecció pública sense ajustar-se a la normativa aplicable.

x) Incomplir el deure de colAlaborar i subministrar dades o
de facilitar les funcions d’informació, vigilància o inspecció de
l’administració competent.

j) En el cas dels habitatges protegits adaptats a persones
amb discapacitat, incomplir l’obligació d’oferir aquests
habitatges a aquestes persones de conformitat amb el
procediment que s’estableixi reglamentàriament.

y) No disposar del corresponent informe d’avaluació de
l’edifici quan sigui exigible legalment.
z) No disposar del llibre de l’edifici.

k) No solAlicitar l’autorització a la conselleria competent en
matèria d’habitatge per vendre o arrendar a persones sense
discapacitat els habitatges adaptats a persones amb discapacitat,
per falta de demanda suficient.
l) No adaptar els habitatges protegits per a persones amb
discapacitat a la necessitat concreta de la persona discapacitada
adjudicatària quan ho hagi solAlicitat amb l’antelació suficient
per poder executar l’obra d’adaptació particularitzada.
m) No executar el titular de l’habitatge protegit les obres de
reparació imposades per l’administració competent.
n) Incomplir l’obligació de notificació fefaent a
l’administració de la voluntat de transmetre l’habitatge, els
annexos o els locals subjectes als drets de tempteig i retracte,
o incomplir el deure de comunicar o notificar a l’administració
qualsevol acte de disposició d’habitatges protegits.
o) Incomplir l’obligació de presentar l’oferta econòmica en
el moment de solAlicitar la qualificació provisional respecte de
les promocions privades d’habitatges protegits, a l’efecte que
l’administració pugui exercir el dret d’adquisició preferent.
p) No lliurar una còpia del contracte i de la qualificació
definitiva a la persona adquirent, arrendatària o usufructuària
de l’habitatge protegit.
q) Ocupar o usar els habitatges protegits abans de l’obtenció
de la qualificació definitiva, sense l’autorització administrativa
preceptiva.
r) Mantenir desocupat l’habitatge protegit més de tres
mesos seguits a l’any, llevat que hi hagi una causa justificada.
s) Incomplir l’obligació de conservació i manteniment dels
habitatges protegits pels seus ocupants.
t) Incloure en els contractes de compravenda o arrendament
clàusules que tenguin la consideració d’abusives d’acord amb
la legislació vigent.

aa) Incomplir l’obligació de dipositar la fiança que estableix
l’article 55 d’aquesta llei, com també les actualitzacions
d’aquesta.
ab) Incomplir els grans tenidors d’habitatge l’obligació de
comunicar la relació d’habitatges desocupats dels quals
disposen en el termini establert.
ac) L’impagament per part dels grans tenidors de les
despeses de la comunitat en les propietats sotmeses a règim de
propietat horitzontal.
Article 88
Infraccions molt greus
Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a) Transmetre, per qualsevol títol, els habitatges protegits
i els annexos de manera no autoritzada, sens perjudici de la
devolució dels ajuts obtinguts per adquirir-los.
b) Percebre un sobrepreu o una prima, tant en les primeres
transmissions com en les posteriors i per qualsevol títol, per sòl
destinat a habitatges amb protecció pública així com dels
habitatges amb protecció pública i els seus annexos. S’entén
per sobrepreu o prima qualsevol quantitat, en doblers o en
espècie, que superi el preu màxim legal vigent en aquell
moment.
c) Destinar els ajuts econòmics públics obtinguts a fins
diferents dels que en varen motivar l’atorgament.
d) Percebre quantitats a compte del preu de l’habitatge
protegit sense l’autorització corresponent de l’administració.
e) Dedicar l’habitatge protegit a usos no autoritzats o alterar
el règim d’ús i utilització de l’habitatge i dels annexos establert
en la qualificació definitiva, sense l’autorització administrativa
prèvia.
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f) No destinar l’habitatge amb protecció pública a domicili
habitual i permanent de la persona propietària o de les titulars
de l’obligació d’ocupar-lo, sense autorització.
g) Transmetre per actes entre vius terrenys inclosos en els
projectes de construcció, així com cedir la titularitat de
l’expedient de promoció d’habitatges amb protecció pública
sense haver obtingut l’autorització corresponent de
l’Administració.
h) Obtenir un lucre o benefici indegut mitjançant la
comissió de qualsevol frau respecte dels habitatges amb
protecció pública, per part dels promotors, dels titulars dels
habitatges, dels agents mediadors en la compravenda o
l’arrendament de béns immobles, o de qualsevol altre que
intervengui en els processos de transmissió o d’arrendament
d’habitatges amb protecció pública.
i) Transmetre, llogar o cedir l’ús d’un habitatge protegit a
persones que no compleixen els requisits exigibles.
j) No destinar uns terrenys a promoció d’habitatge amb
protecció pública quan hagin estat qualificats pel planejament
urbanístic per a aquesta finalitat.
k) No disposar de pòlissa d’assegurança d’incendis en vigor
durant tot el temps de durada del règim de protecció dels
habitatges protegits.
l) Falsejar els requisits, els documents i les altres dades
exigibles per accedir als habitatges amb protecció pública així
com per obtenir el finançament, els beneficis, les ajudes o les
subvencions establerts per la normativa vigent.
m) Incomplir les normes realitzant una sobreocupació o un
infrahabitatge així com les relatives a l’ús inadequat de
l’habitatge, l’annex, el local o l’allotjament.
n) Distribuir, subministrar o comercialitzar definitivament
els serveis de les companyies subministradores d’aigua, gas,
electricitat i infraestructures de telecomunicacions a usuaris
d’habitatges, locals o altres edificis diferents dels anteriors
destinats a allotjar-hi persones, sense la presentació prèvia, en
els casos de primera ocupació, de la qualificació definitiva com
a habitatges de protecció oficial o de la cèdula d’habitabilitat
de primera ocupació.
o) No fer el pla de control de qualitat en les obres
d’edificació en què sigui obligatori, en virtut del que hagi
establert la normativa vigent en matèria de control de qualitat.
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Article 89
Concurrència de les infraccions
1. Les responsabilitats derivades d’aquesta llei són exigibles
sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què es pugui
incórrer.
2. No poden ser sancionats els fets que hagin estat sancionats
penalment o administrativament en els casos en què s’apreciï
identitat del subjecte, del fet i del fonament.
3. En els casos en què les infraccions puguin ser constitutives
de delicte, l’Administració instructora ho ha de posar en
coneixement de l’òrgan judicial competent o del ministeri
fiscal, i ha de suspendre la tramitació del procediment
administratiu sancionador fins que hi hagi una sentència ferma
o una resolució que posi fi al procediment per la via penal.
4. La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa
en els casos en què s’apreciï la identitat del subjecte, del fet i
del fonament. Si no s’estima que hi ha delicte, l’Administració
ha de continuar el procediment sancionador d’acord amb els
fets que els tribunals hagin declarat provats.
Capítol III
Sancions
Article 90
Quantia de les sancions
1. Les infraccions tipificades en els articles 86, 87 i 88
d’aquesta llei, llevat d’aquelles a les quals es fa referència en
l’apartat següent, han de ser sancionades amb les multes
següents:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de 60 a 3.000 euros.
b) Les infraccions greus, amb una multa de 3.001 a 30.000
euros.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 30.001 a
90.000 euros.
2. Les infraccions tipificades en la lletra i) de l’article 86 i en
les lletres aa) i ac) de l’article 87, ambdós d’aquesta llei, quan
es refereixin a contractes de lloguer d’habitatge i de
subministraments i serveis complementaris, han de ser
sancionades amb les multes següents:

p) Incomplir la normativa vigent en matèria mediambiental
que perjudiqui o pugui perjudicar l’habitabilitat dels habitatges.

a) En el cas de la infracció lleu prevista en la lletra i) de
l’article 86 esmentat, l’import de la sanció no pot superar el
35% de l’import de la fiança o de les seves actualitzacions, amb
el màxim de 3.000 euros.

q) No adoptar les mesures i les actuacions de reparació o
rehabilitació derivades de l’informe d’avaluació de l’edifici, en
els terminis assenyalats en els informes quan siguin de caràcter
immediat o urgent.

b) Quant a la infracció greu establerta en la lletra aa) de
l’article 87 esmentat, l’import de la sanció s’ha de fixar a partir
del 35 % fins al 75% de l’import de les fiances o les
actualitzacions no dipositades, amb un màxim de 9.000 euros.
c) En el cas de la infracció greu prevista en la lletra ac) de
l’article 87 esmentat, l’import de la sanció no pot superar el
200% de les quantitats que es deuen incrementades amb
l’interès legal aplicable.
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El règim sancionador aplicable a aquestes infraccions quan
estiguin referides a contractes d’arrendament de finques
urbanes per a ús diferent del d’habitatge, com també als
arrendaments d’indústria o negoci, quan impliquin
arrendaments de local o d’habitatge, serà el que fixa l’apartat
1 anterior.
3. Si el benefici resultant de la comissió de la infracció és
superior al de la multa que hi correspon, aquesta s’ha
d’incrementar en la quantia equivalent al benefici obtingut.
4. La quantia de les multes pot ser revisada i actualitzada
reglamentàriament.
5. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80%
de l’import corresponent en el cas que els infractors hagin
reparat la infracció objecte de la resolució administrativa.

a) Reintegrar tots els ajuts econòmics, incrementats amb els
interessos legals, percebuts per la compra, l’arrendament, la
promoció o la rehabilitació de l’habitatge.
b) Inhabilitar els facultatius, promotors i constructors durant
un període d’un a cinc anys per intervenir en la redacció de
projectes, en la construcció o la promoció d’habitatges
protegits o en la rehabilitació d’habitatges amb algun tipus
d’ajut o finançament protegit.
c) Reposar la situació alterada per la infracció comesa a
l’estat anterior en els termes concrets i els terminis que indiqui
la resolució sancionadora.

Article 91
Gradació de les sancions

d) Retornar el sobrepreu o la prima i, en general, les
quantitats percebudes indegudament a la persona que els hagi
entregats, sempre que aquestes quantitats hagin estat lliurades
a la persona infractora de bona fe. En cas contrari, les
quantitats percebudes indegudament han d’incrementar la multa
econòmica imposada.

1. Un cop qualificades les infraccions com a lleus, greus o molt
greus, s’han de graduar les sancions tenint en compte els
criteris següents:

e) Executar les obres de reparació de les deficiències
observades en el termini de temps que fixi la resolució
sancionadora.

a) La naturalesa i el cost del perjudici causat, així com, si
escau, el cost de la reparació i la viabilitat que tengui.

f) Executar les obres de conservació la no-execució de les
quals hagi estat objecte de la infracció sancionada en el termini
de temps que fixi la resolució sancionadora.

b) La intencionalitat o la negligència.
c) La reiteració en la conducta de la persona infractora.
d) La reincidència per la comissió, en el termini d’un any,
de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així s’hagi
declarat mitjançant una resolució ferma.

g) Executar totes les obres necessàries per complir les
normes tècniques aplicables a l’edificació en el termini que fixi
la resolució sancionadora.
h) Dur a terme el desnonament administratiu de l’habitatge
protegit i dels annexos vinculats, així com dels garatges i
trasters en els termes d’aquesta llei.

e) El benefici injust obtingut amb la comissió del fet.
f) Els perjudicis causats a terceres persones.
g) Les altres circumstàncies de naturalesa semblant que, a
judici raonat de l’òrgan competent, incideixin en la gradació.
2. Es considera una circumstància atenuant el cessament de la
conducta infractora de manera voluntària després de la
inspecció o l’advertència oportunes, així com la realització
d’obres d’esmena abans de la resolució del procediment
sancionador.
3. Es consideren circumstàncies agreujants l’incompliment del
requeriment efectuat per l’òrgan competent o l’obstrucció de la
funció inspectora.
4. Aquestes circumstàncies no s’han de tenir en compte als
efectes de gradació de la sanció quan la seva concurrència sigui
exigida per a la comissió de les conductes típiques.
Article 92
Sancions complementàries
Amb independència de les sancions econòmiques, es poden
imposar a la persona responsable de la infracció les sancions
complementàries següents, segons correspongui per la
naturalesa de la infracció:

i) Executar l’expropiació forçosa de l’habitatge i els
annexos vinculats, així com dels garatges i trasters, en els
termes d’aquesta llei i en cas que la persona titular de
l’habitatge fos reincident en la comissió d’una infracció ferma
de caràcter molt greu de les previstes en aquesta llei.
Article 93
Multes coercitives no sancionadores
1. L'administració competent, davant les situacions
d'incompliment de les obligacions derivades de la imposició de
les sancions complementàries establertes a l'article 92 d’aquesta
llei, podrà imposar, de forma reiterada i consecutiva, multes
coercitives no sancionadores, fins a un màxim de tres, quan
transcorrin els terminis assenyalats a la resolució del
procediment sancionador per a dur a terme l'acció requerida.
2. La quantia d'aquestes multes coercitives no podrà superar el
30% del cost d'execució o contingut econòmic de l'acció que
s'hagi deixat de realitzar. En el cas d'execució d'obres, la
periodicitat mínima de les sancions successives serà d'un mes.
Article 94
Destinació de les multes imposades
Les quanties que s’ingressin com a conseqüència de les
multes imposades amb caràcter sancionador s’hauran de
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destinar al finançament de polítiques públiques destinades a
garantir el dret a l’habitatge.

expedient si encara no s’ha produït la prescripció de la
infracció.

Capítol IV
Execució, prescripció i caducitat

2. La caducitat de l’expedient administratiu no es produirà, amb
interrupció del termini previst, en els supòsits que preveu la
legislació de procediment administratiu comú i pel temps que
sigui necessari per efectuar les notificacions mitjançant edictes,
si així escau.

Article 95
Termini de resolució
El termini de resolució i notificació dels procediments
sancionadors a què es refereix aquesta llei és d’un any
comptador des de la data de l’acord d’inici de l’expedient.

Disposició addicional primera
Convenis o accions concertades

L’execució de les resolucions en els procediments
sancionadors es pot fer mitjançant l’aplicació de les mesures
d’execució forçosa que siguin procedents de conformitat amb
la legislació vigent.

Quan el compliment del que estableix aquesta llei ho faci
aconsellable, la conselleria competent en matèria d’habitatge
podrà establir actuacions de colAlaboració o subscriure convenis
o un altre tipus d’accions concertades amb altres
administracions, colAlegis professionals, entitats bancàries i de
crèdit i qualssevol altres, i, en particular, amb l’Agència
Tributària, les gerències territorials del cadastre i el Registre de
la Propietat.

Article 97
Prescripció de les infraccions

Disposició addicional segona
Agents implicats en el procés de transmissió d’habitatges

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei prescriuen en els
terminis següents:

Els notaris, els registradors de la propietat, les entitats de
crèdit, els agents de la propietat immobiliària i la resta
d’intervinents en el procés de transmissió dels habitatges han
de vetlar per l’aplicació de les disposicions d’aquesta llei.

Article 96
Execució forçosa

a) Les infraccions lleus, als dos anys.
b) Les infraccions greus, als quatre anys.
c) Les infraccions molt greus, als vuit anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions comença a
comptar des del dia en què s’hagi comès la infracció. Interromp
la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador.
Article 98
Prescripció de les sancions
1. Les sancions tipificades en aquesta llei prescriuen en els
terminis següents:
a) Les derivades d’infraccions lleus, als dos anys.
b) Les derivades d’infraccions greus, als quatre anys.
c) Les derivades d’infraccions molt greus, als vuit anys.
2. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar
des del dia en què sigui ferma la resolució que imposa la
sanció. Interromp la prescripció de la sanció la iniciació, amb
coneixement de la persona interessada, del procediment
d’execució.
Article 99
Caducitat
1. Transcorregut un any des de la data de l’acord d’inici del
procediment sancionador sense que s’hagi dictat i notificat la
resolució corresponent, l’expedient s’ha d’entendre caducat i se
n’han d’arxivar les actuacions. Això no impedeix incoar un nou

Disposició addicional tercera
Registre administratiu i requisits per als agents
immobiliaris
S’han de fixar reglamentàriament els requisits per exercir
l’activitat dels agents immobiliaris, així com les obligacions
que han de complir en l’exercici de la seva activitat, en
particular la necessitat de subscriure una nota d’encàrrec entre
els professionals i els usuaris del servei.
S’ha de constituir reglamentàriament un registre
administratiu que ha de tenir per objecte la inscripció dels
agents immobiliaris o les agències.
Disposició addicional quarta
Legislació estatal supletòria
La legislació estatal d’habitatges de protecció oficial té
caràcter supletori respecte del règim jurídic especial
d’habitatge protegit establert en aquesta llei.
Disposició addicional cinquena
Desnonament per impagament de la renda de lloguer
La conselleria competent en matèria d’habitatge ha
d’establir els mecanismes i les mesures destinats a donar
resposta habitacional a les persones que hagin estat desnonades
dels seus habitatges com a conseqüència de procediments de
desnonament per impagament de la renda de lloguer, en el
supòsit que aquest impagament sigui conseqüència d’una
alteració significativa de les circumstàncies econòmiques i es
trobin en situació d’especial vulnerabilitat.
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Disposició addicional sisena
Dipòsit de fiança de contractes anteriors
L’obligació de dipòsit de fiança que regula aquesta llei no
és aplicable als contractes d’arrendament subscrits amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, però sí a les
seves revisions posteriors a l’entrada en vigor esmentada.
En tot cas, en subscriure el contracte d’arrendament serà
obligatòria l’exigència i la prestació de fiança en metàlAlic en
una quantitat equivalent a una mensualitat de renda en el cas
d’arrendament d’habitatges i a dues en l’arrendament per a ús
diferent del d’habitatge, d’acord amb la normativa
d’arrendaments urbans.
Disposició addicional setena
Cos d’inspectors
El Govern de les Illes Balears proveirà d’un cos
d’inspectors adscrits a la conselleria competent en matèria
d’habitatge als efectes de l’exercici de la tasca d’inspecció en
l’aplicació de les disposicions d’aquesta llei.
Disposició addicional vuitena
Sobre les mesures de foment de les cooperatives en cessió
d'ús
1. Les administracions públiques o els ens que en depenen i les
societats cooperatives d'habitatges o els ens que les representin
poden establir qualsevol de les modalitats de colAlaboració a
què fa referència la normativa de cooperatives.
2. Les administracions públiques, amb caràcter anual, establiran
els programes de promoció i foment de les cooperatives
d'habitatge en cessió d'ús, d'acord amb la seva disponibilitat de
recursos.
3. Les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús comptaran amb
representació a la Mesa autonòmica de l'habitatge per garantir
la seva participació.
Disposició addicional novena
Establiment del dret de superfície a favor de cooperatives
d’habitatge en règim de cessió d’ús
Les administracions públiques podran constituir un dret de
superfície sobre patrimoni de la seva titularitat a favor de
cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús legalment
constituïdes i inscrites a l'oportú registre de cooperatives com
a cooperatives d'habitatge i que indiquin a la seva denominació
que es tracta de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús
i, de forma inequívoca, als seus estatuts que es destinaran a
habitatge habitual dels seus socis.

b) La durada màxima de la concessió i, si n’és el cas, les
oportunes pròrrogues fins a una durada màxima de 99 anys en
aquest cas.
c) El cànon anual a satisfer, si escau.
d) El nombre mínim d'habitatges a construir i les seves
característiques bàsiques.
e) El termini màxim d'execució d'aquestes obres, que en cas
d'incompliment podria suposar la reversió de la concessió, i la
resta de condicions resolutòries d'aquesta.
f) Els mecanismes de colAlaboració i fiscalització a exercir
per part de l'administració pública concedent.
g) La forma en què s'executarà la reversió a favor de
l'administració pública concedent una vegada esgotat el termini
de concessió o resolta aquesta.
Disposició addicional desena
Especificitats sobre les cooperatives d’habitatge en règim
de cessió d’ús
1. Les cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús es
regiran pels seus propis estatuts i per la normativa aplicable a
les cooperatives d'habitatge, amb les especialitats establertes als
apartats següents.
2. En el cas que un soci d'aquestes cooperatives vulgui
transmetre inter vius els seus drets sobre l'habitatge, haurà de
seguir el procediment previst a la normativa de cooperatives i
oferir el dret preferent d'adquisició als solAlicitants d'admissió
al preu establert a la normativa esmentada.
El règim de cessió d’ús d’aquestes cooperatives haurà de
ser permanent en el temps. Aquestes cooperatives hauran de ser
sense ànim de lucre.
3. El consell rector, en el cas que no hi hagi solAlicitants
d'admissió o aquests manifestin que no exerciran el seu dret
preferent, podrà, en el termini de tres mesos:
a) Oferir aquest dret preferent als solAlicitants d'admissió
d'altres cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús, per
ordre de proximitat i sempre en funció de la data de solAlicitud
d'admissió de cada una d'elles.
b) Si la cooperativa disposa de recursos propis suficients o
finançament, exercir de forma directa i excepcional el dret
preferent en nom propi i mantenir els drets d'habitatge
disponibles per a l'entrada d'un nou soci en les mateixes
condicions.

El dret de superfície per a la construcció d'habitatges només
es podrà concedir mitjançant concurs públic reservat per a
aquest tipus de cooperatives, i s’hauran d’establir
necessàriament a les bases els següents aspectes:

c) Oferir aquest dret preferent a l'administració pública, que
podrà en tot cas ser titular dels drets i deures però no obtindrà
en cap cas la consideració de cooperativista, de forma
transitòria, promovent activament l'entrada d'un nou solAlicitant.

a) La determinació exacta dels béns sobre els quals es
constitueix el dret de superfície.

4. En el cas que no s'exerciti aquest dret preferent per cap de
les persones habilitades, el soci transmitent podrà transmetre
lliurement el seu dret a qualsevol persona que compleixi els
requisits objectius per ser soci i sempre al mateix preu
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soci cooperativista.
Disposició addicional onzena
Tarifes sobre drets d’alta del subministrament de gas
1. A la comunitat autònoma de les Illes Balears s’aplicarà
l’import mínim resultant de les tarifes vigents sobre dret d’alta
i d’escomesa del subministrament de gas corresponent a la resta
de comunitats autònomes
2. Es publicaran mitjançant ordre del conseller competent en
matèria d’energia, abans de l’1 de març de cada any, els
imports vigents per a aquest any dels drets d’alta i d’escomesa
del subministrament de gas a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Disposició addicional dotzena
Drets d’alta i escomesa
Fins que no es dicti la corresponent ordre del conseller
competent en matèria d’energia respecte dels imports dels drets
d’alta i d’escomesa de subministrament de gas a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, es fixen les següents quantitats
màximes, sense IVA, per a la Tarifa 1, corresponent a
consumidors amb un consum inferior o igual a 5.000kWh/any:
a) Per a noves instalAlacions i ampliacions:
–Drets d’alta (que inclou els serveis d’escomesa i
verificació): 55 €
b) A petició de les persones usuàries:
–Drets d’escomesa: 30 €
–Drets de reescomesa: 60 €
–Drets de verificació: 40 €
Disposició addicional tretzena
Continuïtat dels règims de preu fixats legalment
Els habitatges que, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, obtinguin qualsevol tipus de finançament que impliqui la
fixació d’un preu màxim de venda o renda, quedaran sotmesos
al mateix amb caràcter permanent.
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Disposició addicional quinzena
Modificació de l’article 28 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Es modifica l’article 28 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
queda amb la redacció següent:
“Article 28
Durada
Les concessions s’han d’atorgar sempre sense perjudici
de tercers i amb durada limitada, que no pot ser superior a
50 anys, excepte en les concessions relatives al dret de
superfície concedit per l’administració a les cooperatives
d’habitatge en cessió d’ús, en el qual cas el període màxim
serà de 99 anys.”
Disposició addicional setzena
Pla públic d’habitatges
El Govern de les Illes Balears, per tal d’emparar millor el
dret a l’habitatge i complir les obligacions derivades d’aquesta
llei, ha de presentar un pla d’habitatge públic decennal, a fi de
disposar d’un nombre suficient d’habitatges que permeti donar
resposta a la necessitat habitacional d’un mínim de 5.000
famílies.
Disposició addicional dissetena
Modificació de l’apartat G) en la “DEFINICIÓ DE LES
ACTIVITATS REGULADES A LA MATRIU
D’ORDENACIÓ DEL SÒL RÚSTIC”, continguda en
l’annex I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius
d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries
Es modifica l’apartat G) en la “DEFINICIÓ DE LES
ACTIVITATS REGULADES A LA MAT RI U
D’ORDENACIÓ DEL SÒL RÚSTIC”, continguda en l’annex
I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, amb la
redacció següent:
“G) ALBERGS, REFUGIS I SIMILARS

Disposició addicional catorzena
Impossibilitat de destinar l'habitatge a ús turístic quan
s'han dut a terme obres amb ajudes o convenis de
colAlaboració amb l'administració
1. Els convenis de colAlaboració de rehabilitació i reforma
d'habitatges signats entre les administracions públiques i els
particulars, i les bases reguladores de qualsevol ajuda pública
en matèria de rehabilitació, reforma i altres sobre habitatges de
titularitat privada, establiran com a condició d'accés la
no-destinació d'aquests habitatges a la seva explotació turística
durant un termini mínim de quinze anys.
2. En el cas que no es respecti aquesta condició, els convenis
i les bases reguladores de les ajudes establiran el retorn íntegre
dels recursos públics invertits degudament actualitzats amb
l'interès legal aplicable durant el període.

Els albergs, les cases de colònies, els refugis o similars
que no tenguin la consideració d’activitat complementària
de l’activitat agrària, participen de la consideració d’altres
equipaments i d’activitats d’educació ambiental, per la qual
cosa tindran la consideració d’ús condicionat en tota mena
de sòl rústic.
L’autorització de l’ús condicionat no podrà comportar
la construcció de noves edificacions ni l’ampliació de les
existents, ni la legalització d’edificis fora d’ordenació. Tot
això sense perjudici que el planejament territorial o
ambiental ho declari ús admès en indrets concrets i en
reguli les condicions de l’edificació.
Aquests equipaments hauran de ser de titularitat pública
o gestionats per associacions sense ànim de lucre. En el cas
de les associacions, hauran de comptar amb el
reconeixement d’una administració pública amb
competències en matèria d’infància, joventut, serveis
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socials o medi ambient, per dur a terme el servei
d’allotjament i educació ambiental; dita administració haurà
de constar i ser consultada en la tramitació de l’autorització
de l’ús condicionat, i, sense perjudici d’altres competències
concurrents, se’n farà responsable de regular i vetllar les
condicions d’exercici.”
Disposició transitòria primera
Comunicació d’inventari d’habitatges protegits
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els grans tenidors estan obligats a comunicar a
la conselleria competent en matèria d’habitatge un inventari
dels habitatges protegits que integren el seu balanç, ubicats en
el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
indicació de la ubicació, el preu, la data d’adquisició i el règim
(compravenda o lloguer); respectant en tot cas el compliment
de la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter
personal.
Disposició transitòria segona
Comunicació de la relació d’habitatges desocupats
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els grans tenidors estan obligats a comunicar a
la conselleria competent en matèria d’habitatge la relació
d’habitatges que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, ja es trobin
en situació de desocupació.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
d’un rang inferior que s’oposin a allò que preveu aquesta llei.
Disposició final primera
Desplegament normatiu
S’autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei,
i també la conselleria competent en matèria d’habitatge perquè
dicti, si escau, les ordres de desplegament.
Disposició final segona
Revisió de la normativa de consum
El Parlament ha d’instar el Consell de Govern perquè, en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
prepari un projecte de llei de consum que, amb la revisió de la
normativa actual, reculli totes les mesures pertinents per donar
una protecció específica més alta en matèria d’adquisició,
lloguer i finançament de l’habitatge.
Disposició final tercera
Modificació de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures
urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal
1. Es modifica l’article únic de la Llei 5/2012, de 23 de maig,
de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal, en els termes següents:
a) Es modifica el punt 2 de l’article únic que passa a tenir
la redacció següent:

“2. L’actuació de transformació que determina el Màster
Pla corresponent al sòl destinat a l’execució de 15 pistes de
tennis descobertes i a una edificació de 8.000 m2 de sostre
construït destinada a usos esportius, així com a tota
l’edificació destinada a establiment turístic de tipus
esportiu, comportarà l’obligació de lliurament a
l’Ajuntament de Manacor del sòl lliure de càrregues
d’edificació corresponent al 15% de l’aprofitament
urbanístic de la actuació, que s’efectuarà mitjançant
prestació econòmica compensatòria que s’incorporarà al
patrimoni municipal de sòl.
L’actuació de transformació que determina el Màster
Pla corresponent a la resta d’actuacions previstes,
comportarà l’obligació de lliurament a l’Ajuntament de
Manacor del sòl lliure de càrregues d’edificació
corresponent al 5% de l’aprofitament urbanístic ponderat de
l’actuació, que s’efectuarà mitjançant prestació econòmica
compensatòria que s’incorporarà al patrimoni municipal de
sòl.”
b) Es modifica el punt 3 de l’article únic que passa a tenir
la redacció següent:
“3. Les determinacions previstes en el Màster Pla de
l’Annex s’imposen i vinculen directament al planejament
urbanístic i territorial. El promotor disposa fins el dia 31 de
desembre de 2022 per portar a terme la totalitat del
projecte. Una vegada acreditada la finalització total de les
obres, el planejament urbanístic i territorial necessàriament
haurà d’incorporar les determinacions d’aquesta llei als
instruments de planificació.”
c) S’introdueix un nou punt 7 en l’article únic amb la
redacció següent:
“7. L’actuació de transformació urbanística que determina
el Màster Pla comportarà l’obligació de cessió a
l’Ajuntament de Manacor d’una zona verda pública
degudament condicionada de 2.600 m2 de superfície dins
del sòl urbà de Manacor, que s’efectuarà mitjançant
prestació econòmica compensatòria a l’Ajuntament de
Manacor per tal que la situï on estimi pertinent. La
valoració de l’esmentada zona verda es realitzarà
conformement amb els criteris del Reial Decret 1492/2011,
de 24 d’octubre, Reglament de valoracions de la llei del sòl
i el Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Les actuacions relatives al procés de valoració de la
zona verda no condicionaran ni suspendran la concessió de
la llicència d’obres, ni la construcció i l’explotació del
centre per part del promotor.”
d) S’introdueix un nou punt 8 en l’article únic amb la
redacció següent:
“8. Les externalitats de mobilitats generades per la ubicació
del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal i la de
l’equipament municipal de la Torre dels Enagistes són les
següents:
a) Rotonda per propiciar el canvi de sentit de la
carretera de Son Fortesa, titularitat del Consell Insular de
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Mallorca, on es troba la façana del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal. El cost d’aquesta i de la resta de
partides econòmiques que corresponguin a l’execució del
pla de mobilitat que estableixi el Consell Insular de
Mallorca serà assumit pel Centre Internacional de Tennis
Rafael Nadal i per l’Ajuntament de Manacor.
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Núm.

Polígon

Parcel·la

Referència cadastral

Superfície
(m2)

1

34

36

07033A034000360000AB

17.045,01

2

34

39

07033A034000390000AQ

10.294,15

3

34

40

07033A034000400000AY

3.945,00

b) Aparcament amb una superfície aproximada de 3.500
m2 en superfície i sense coberta, en terreny confrontat al
centre, que adquireixi el Consell Insular de Mallorca, l’únic
ús del qual serà el d’aparcament. El cost de l’adquisició
dels terrenys per part del Consell Insular de Mallorca i
l’execució de l’aparcament per part del centre,
correspondran al Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal.

4

34

41

07033A034000410000AG

1.893,00

5

34

42

07033A034000420000AQ

5.253,00

6

34

43

07033A034000430000AP

3.576,00

7

34

44

07033A034000440000AL

1.925,00

8

34

45

07033A034000450000AT

1.861,00

9

34

46

07033A034000460000AF

4.174,00

El conjunt d’actuacions relatives al pla de mobilitat,
execució de la futura rotonda i del futur aparcament no
condiciona ni suspèn la concessió de la llicència d’obres, ni
la construcció i l’explotació del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal per part del seu promotor.”

10

36

60

07033A034000600000AJ

1.241,53

11

34

48

07033A034000480000AQ

7.760,00

12

34

49

07033A034000490000AK

8.789,00

13

34

50

07033A034000500000AM

8.878,00

2. Es modifica la disposició addicional primera de la Llei
5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a
l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal,
que queda redactada en els termes següents:
“Disposició addicional primera
Les ulteriors modificacions de les mesures urbanístiques
i/o les determinacions contingudes en el Màster Pla de
l’Annex, i la modificació del termini del 31 de desembre de
2022 per portar a terme la totalitat del projecte d’execució
del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal, no
quedaran emparades per la declaració d’interès autonòmic
de la inversió.
En conseqüència, per emparar qualsevol modificació
posterior a les que fa referència el paràgraf anterior, així
com la pròrroga del termini d’execució del projecte més
enllà del dia 31 de desembre de 2022, resultarà d’aplicació
la normativa urbanística i territorial vigent en cada moment.
En aquests casos, correspondran a l’Ajuntament de
Manacor els actes de control previ municipal de l’article
179 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, i de l’article 84.1.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.”
3. Es modifica l’Annex Màster Pla d’Ordenació del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal a Manacor, en els termes
següents:
a) Es modifica el punt 2 de l’Annex que queda redactat de
la manera següent:
“2. Àmbit
L’àmbit d’actuació està integrat per les finques
cadastrals següents:

Total

76.634,39

La superfície cadastral total de les finques és de
76.634,39 m2. Dins aquest àmbit hi consta una zona verda
pública de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Manacor,
paralAlela a la carretera de Son Fortesa, amb una profunditat
de 14 metres, la qual cosa suposa una superfície de
3.126,45 m2, i queden per al desenvolupament del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal 73.507,94 m2.”
b) Es modifica el sub-apartat 4 del punt 4.2 de l’Annex que
queda redactat de la manera següent:
“4. Equipament residencial vinculat a l’ús esportiu i
turístic.”
c) Es modifica el sub-apartat “ocupació en planta sobre
rasant” del punt 5 de l’Annex, que queda redactat de la manera
següent:
“- Ocupació en planta sobre rasant:
Ocupació màxima sobre rasant 30%”
d) Es modifica el subapartat “Edificabilitat màxima” del
punt 5 de l’Annex, sense que suposi cap increment respecte de
l’edificabilitat autoritzada per a la resta d’usos, que queda
redactat de la manera següent:
“- Edificabilitat màxima:
Per a ús esportiu: 13.600 m2
Per a la resta d’usos: 20.000 m2”
e) Es modifica el sub-apartat “Nombre màxim d’unitats
residencials” del punt 5 de l’annex, que suposa una reducció de
2 places respecte de les unitats autoritzades que queda redactat
de la manera següent:
“- Nombre màxim d’unitats residencials: 175 unitats que es
desglossen en:
- Residencial no tutelada, com a establiment turístic de tipus
esportiu: 105 unitats, la qual cosa suposa 214 places, que es
desglossen en:
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- 79 unitats d’una habitació, de 2 places c/u, la qual cosa
suposa 158 places.
- 10 unitats de dues habitacions, de 4 places c/u, la qual
cosa suposa 40 places.
- 16 unitats d’una habitació individual, la qual cosa
suposa 16 places.
- Residencial tutelada: 70 unitats d’una habitació, de 2
places c/u, la qual cosa suposa 140 places, sense perjudici
de la possibilitat d’instalAlar temporalment un llit
suplementari en algunes habitacions.
El conjunt suposa 175 unitats i un total de 354 places.”
f) Es modifica el punt 6 del sub-apartat “Usos” del punt 5
de l’Annex, que queda redactat de la manera següent:
“6. Esportiu: camps per a la pràctica esportiva en locals
oberts i tancats. Els locals tancats, destinats a pistes
cobertes, gimnàs i altres dependències complementàries
d’aquest ús.”
g) S’introdueix un nou punt 8 en el subapartat “Usos” del
punt 5 de l’annex, amb la redacció següent:
“8. Ús turístic: establiment turístic de tipus esportiu.”
h) Se suprimeix la planimetria de l’Annex.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 12 de juny de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2018, aprovà la Llei de modificació de la Llei
4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa
popular.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1991, DE 13
DE MARÇ, REGULADORA DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears, regula la forma de
participació legislativa dels ciutadans i les ciutadanes a la
comunitat autònoma, a l’empara de la previsió establerta a
l’article 26.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de

1983. Han passat més de 25 anys des de l’aprovació d’aquella
norma, que s’ha demostrat excessivament restrictiva i poc
eficaç.
Durant aquest quart de segle s’han produït importants
canvis en la societat. La ciutadania es mostra descontenta amb
les restriccions i les dificultats per fer efectiu el dret
constitucional i estatutari de participació directa en els afers
públics. Aquesta proposta de reforma de la Llei reguladora de
la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, a l’empara de
la previsió establerta als articles 47.3 i 15.2 b) de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears de 2007, intenta facilitar que
la ciutadania i els grups socials prenguin part en la funció
legislativa i fer més senzilla i menys restrictiva la presentació
d’iniciatives per ser debatudes en el Parlament.
En l’actualitat, tant la comunitat jurídica com la política
reconeixen la iniciativa legislativa popular com un mecanisme
de participació ciutadana en l’activitat legislativa, entenent per
això la capacitat que determinats ordenaments jurídics donen
a un conjunt de ciutadans per tal que puguin activar i instar el
debat, amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una llei.
La iniciativa legislativa popular és un valor afegit al sistema
de democràcia parlamentària, ja que la complementa i la fa més
rica, ja que permet que determinades demandes socials que, per
les raons que sigui, no queden recollides a l’agenda política
puguin arribar al Parlament, puguin ser-hi discutides i, en
última instància, aprovades.
Des de fa anys, els estudis sobre democràcia i crisi de
representació tendien a subestimar la democràcia directa. No
obstant això, en els últims temps i, especialment, des que va
sorgir el fenomen anomenat moviment 15-M, s’ha fet palesa la
necessitat que les institucions polítiques evolucionin cap a nous
mecanismes de participació. La ciutadania ha expressat el seu
descontent amb les imperfeccions i estretors del sistema
democràtic i els seus desitjos de participar directament en els
assumptes públics, per la qual cosa és necessari articular
mesures o millorar els instruments ja existents per apropar les
institucions als ciutadans i propiciar o facilitar la seva
participació en tots els assumptes propis del seu interès.
Amb aquesta llei s’intenta fer un pas més enllà i demostrar
que la participació ciutadana és una peça clau en el
funcionament del sistema democràtic i que el Parlament de les
Illes Balears creu en aquest paper decisiu del ciutadà.
La llei redueix substancialment el nombre de signatures i
amplia el termini per recollir-les, per poder presentar davant el
Parlament de les Illes Balears una iniciativa legislativa popular.
També s’amplia l’abast de les persones que poden signar les
iniciatives.
D’altra banda, es fixa un termini de tres mesos per tal que
les iniciatives legislatives, un cop hagin finit els tràmits
parlamentaris pertinents, siguin incloses automàticament a
l’ordre del dia d’una sessió plenària i, d’aquesta manera, no es
deixi llur inclusió a l’arbitri dels òrgans de govern del
Parlament.
L’experiència de tramitació de les iniciatives legislatives
populars també posa de relleu la necessitat de reforçar la
intervenció dels promotors en el debat de presa en
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consideració, com també en la tramitació posterior de les
iniciatives que superin aquest debat. Per això, aquesta llei
reconeix als promotors noves facultats d’actuació i intervenció,
especialment en el treball de les comissions legislatives.
Finalment, cal destacar el fet que sigui el Parlament qui
dicti, en el termini de sis mesos a comptar des de la publicació
d’aquesta llei, les instruccions pertinents per garantir
l’aplicació de la signatura electrònica a la presentació de les
iniciatives populars. Amb el compliment d’aquest requisit, es
facilita notablement l’exercici d’aquest dret de participació
ciutadana.
Article 1
Es modifica l’article 1 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
"1. Estan legitimades per exercir la iniciativa legislativa
popular les persones que tenen la condició política de
ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, estan inscrites al Cens
Electoral i no estan privades dels seus drets polítics.
2. També estan legitimades per exercir la iniciativa
legislativa popular, a més de les persones a què fa
referència l'apartat 1 anterior, les persones que no estan
privades dels drets polítics, són més grans de setze anys,
estan degudament inscrites com a domiciliades en el padró
d'algun municipi de les Illes Balears i compleixen un dels
requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Ser ciutadans dels Estats membres de la Unió
Europea.
c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la
normativa en matèria d'estrangeria."
Article 2
S’afegeix un nou apartat a l’article 2 de la Llei 4/1991, de
13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
"8. Les iniciatives contràries a la Declaració Universal dels
Drets Humans o a la resta de tractats i acords internacionals
sobre drets humans i fonamentals que formin part del nostre
ordenament jurídic, així com aquelles que pretenguin
anul·lar els drets civils, polítics, econòmics, socials o
culturals recollits en els instruments esmentats."
Article 3
Es modifica l’article 3 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
"La iniciativa legislativa s’exercirà mitjançant
proposicions de llei subscrites, almenys, per 7.500
signatures de ciutadans o ciutadanes que compleixin els
requisits prevists a l’article 1 d’aquesta llei.
Això no obstant, també podrà exercir la iniciativa
legislativa un nombre inferior de ciutadans o ciutadanes
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residents a una mateixa illa que compleixin els requisits de
l’article 1 d’aquesta llei, quan aquest nombre representi,
almenys, el 3% dels ciutadans i ciutadanes residents a la
dita illa, amb un mínim de 1.200.”
Article 4
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 6 de Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears, amb el següent contingut:
“Les iniciatives ciutadanes que es registrin es faran
públiques mitjançant els mecanismes existents a tal efecte
i seran comunicades, amb còpia de la documentació rebuda,
a la resta d’institucions o administracions que en puguin
resultar afectades.”
Article 5
Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l’article 8 de la Llei
4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa
popular a les Illes Balears, que queden redactats de la forma
següent:
“2. Juntament amb la signatura, cal indicar el nom i els
llinatges, el número del Document Nacional d'ldentitat o el
número d’identificació d’estranger, i el municipi en el cens
del qual està inscrita la persona signant.”
"4. Poden adquirir la condició de fedataris especials les
persones designades per la Comissió Promotora de més de
divuit anys que jurin o prometin davant la Mesa del
Parlament d'autenticar les signatures que s'adjunten a la
proposició de llei, sempre que compleixin els requisits
següents:
a) No tenir antecedents penals.
b) Estar en plena possessió dels drets civils i polítics.
c) Estar empadronades a les Illes Balears.
En cas de falsedat, els fedataris especials incorreran en
les responsabilitats penals previstes a la llei."
Article 6
Es modifica l’article 9 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, que queda redactat de la forma següent:
"1. El temps màxim de recollida de signatures serà de
quatre mesos a comptar des del dia en què la Mesa del
Parlament hagi retornat a la Comissió Promotora els plecs
segellats. La Mesa del Parlament pot prorrogar aquest
termini dos mesos si hi concorren causes degudament
justificades.
2. Els plecs amb les signatures autenticades s’han de lliurar
a la Mesa del Parlament, com a màxim, dins dels set dies
hàbils posteriors al venciment del termini establert.
Altrament, la iniciativa legislativa popular caduca.
3. Si transcorreguts els terminis prevists en els apartats 1 i
2 anteriors per a la recollida de signatures sense que s’hagin
presentat a la Mesa del Parlament el nombre mínim de
signatures requerit per aquesta llei, la proposició de llei
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decaurà i no es podrà tornar presentar com a iniciativa
popular fins a la següent legislatura.”

Parlament. El representant i el suplent han de ser membres
de la Comissió Promotora.”

Article 7

Article 9

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 10 de la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears, amb la redacció següent:

S’afegeix un nou article 11 bis a la Llei 4/1991, de 13 de
març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, amb el següent contingut:

"Una vegada la proposició de llei ha estat admesa a
tràmit i publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears, el debat i la votació de la presa en
consideració a Ple es produirà en un temps màxim de tres
mesos, en període ordinari."

"Article 11 bis
La Comissió Promotora podrà sol·licitar que es retiri la
proposició de llei durant la seva tramitació, en termes
anàlegs a allò previst a l’article 133.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.”

Article 8
Article 10
Es modifica l’article 11 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
"1. La tramitació parlamentària s'ha de fer d'acord amb el
que estableixen els preceptes del Reglament del Parlament
que regulen el procediment legislatiu, sense perjudici de les
especificitats establertes per la present llei.
2. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la Comissió
Promotora les dates d’inici i de finiment del termini per al
debat de presa en consideració de la proposició de llei.

Es modifica l’article 13 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, que passa a tenir el següent redactat:
"La comunitat autònoma compensarà la Comissió
Promotora per les despeses degudament justificades,
generades per la difusió de la proposició de llei i la
recollida de signatures, fins a un màxim de 3.000 euros.
Aquesta quantitat serà revisada periòdicament en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma. Les
proposicions de llei que no aconsegueixin el mínim de
signatures establertes per la present llei, no podran
acollir-se a l’esmentada compensació de despeses.”

3. Per defensar la proposició de llei en el debat de presa en
consideració davant el Ple del Parlament, la Comissió
Promotora podrà designar un dels seus membres.

Article 11

4. El debat de presa en consideració començarà amb la
defensa en el Ple de la iniciativa per part d’un representant
de la Comissió Promotora.

S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears, amb el següent contingut:

5. Un cop presa en consideració, el representant de la
Comissió Promotora podrà comparèixer en els treballs de
la ponència, sempre que aquesta ho acordi, a iniciativa
pròpia o a sol·licitud de la Comissió Promotora. Aquest
representant, si així ho sol·licita, compareixerà, així mateix,
a la comissió parlamentària per fixar la posició de la
Comissió Promotora davant l’informe de la ponència.
6. Un cop dictaminada la proposició de llei en comissió, el
debat en el Ple comença amb la intervenció dels promotors
de la iniciativa.
7. Els serveis del Parlament han de facilitar a la Comissió
Promotora la informació i la documentació que tingui
relació directa amb la iniciativa legislativa o amb la seva
tramitació. Així mateix, els serveis jurídics del Parlament
han d’assessorar la Comissió Promotora amb relació al
compliment dels requisits formals durant tota la tramitació
de la iniciativa legislativa. El representant de la Comissió
Promotora ha de presentar les sol·licituds d’informació i
assessorament davant la Mesa del Parlament.
8. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, la
Comissió Promotora ha de designar un representant i un
suplent mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del

"Disposició addicional primera
1. Quan es tracten dades personals amb ocasió d’allò que
regula aquesta llei, els promotors d’una iniciativa ciutadana
i les autoritats competents hauran de complir allò previst a
la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, i seran considerats a efectes d’aquesta
legislació responsables del tractament de les dades que
estiguin en el seu poder.
2. La Comissió Promotora garantirà que totes les dades
personals recollides en relació amb la iniciativa no siguin
utilitzades amb finalitats diferents al suport declarat en
aquella iniciativa i destruirà totes les declaracions rebudes
de suport a la iniciativa en el termini màxim d’un mes
després del lliurament de les signatures recollides davant la
Mesa del Parlament de les Illes Balears o després d’acabar
el termini de recollida de firmes.
3. Sens perjudici dels drets de les persones derivats de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal, les
persones interessades tendran el dret de sol·licitar la
retirada de les seves dades personals del registre que
s’estableixi a l’efecte, després de l’expiració del període de
dos anys a partir de la data de registre d’una iniciativa
proposada.”
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Article 12

Disposició addicional única

S’afegeix una nova disposició addicional, la segona, sobre
els criteris per al còmput del termini per a la realització del
debat de presa en consideració, a la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, que queda redactada de la forma següent:

Es modifiquen les següents expressions de la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears:

"Disposició addicional segona
Criteris per al còmput del termini per a la realització del
debat de presa en consideració
1. Si el termini a què es refereix l’article 10 fineix entre
períodes ordinaris de sessions sense que s’hagi produït el
debat de presa en consideració, aquest debat ha de ser
inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari del període
de sessions següent.
2. Si el termini a què es refereix l’article 10 fineix quan el
Parlament està dissolt, un cop constituït el nou Parlament,
es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos,
a comptar des de l’endemà de l’inici del primer període
ordinari de sessions."

a) A l’article 2.3, allà on diu “a l’article 5.1 de l’Estatut”, ha
de dir “a l’article 8.1 de l’Estatut”.
b) A l’article 5.2 b), allà on diu “algun dels requisits exigits
a l’article 3”, ha de dir “algun dels requisits exigits a l’article
4”.
c) A l’article 8.3, allà on diu: “un Secretari Judicial”, ha de
dir: “un lletrat de l’Administració de Justícia”.
Disposició final única
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 5 de juny de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Article 13
S’afegeix una nova disposició addicional, la tercera, sobre
la signatura electrònica en la presentació de la iniciativa, a la
Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears, que queda redactada de
la forma següent:

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

“Disposició addicional tercera
Signatura electrònica
El Parlament, per tal de facilitar la signatura electrònica
en la presentació de la iniciativa legislativa popular, ha
d’adoptar els acords pertinents per garantir l’eficàcia i la
seguretat d’aquest mitjà telemàtic en el termini de sis mesos
a comptar de la publicació d’aquesta llei, atenent l’establert
a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en
tot allò relatiu a l’administració electrònica."

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4499/18, relativa a millora de les polítiques per a
l'educació a l'etapa 0-3 anys a les Illes Balears, amb les
esmenes RGE núm. 5190/18, 5192/18, 5224/18, 5118/18,
5226/18 i 5120/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Article 14

A)

S’afegeix una disposició final tercera, de la modificació del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a
les Illes Balears, que queda redactada de la forma següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
consignar una partida suficient als Pressuposts Generals de
l'Estat de 2018 per poder iniciar, mitjançant un conveni
específic entre el Ministeri d‘Educació i el Govern de les Illes
Balears, un programa específic d'ajudes a la creació i
consolidació de places d'educació infantil de 0 a 3 anys que
signifiquin per a les Illes Balears un mínim de 1.000 noves
places mitjançant una aportació mínima de 6 milions d'euros.

“Disposició final tercera
Modificació del Reglament del Parlament de les Illes
Balears
D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, el
Parlament ha de fer les modificacions necessàries en el seu
Reglament per tal que la tramitació de les iniciatives
legislatives populars es faci d’acord amb el que estableix
aquesta llei."

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir l'Escoleta de Can Nebot a l'inici del vinent curs
escolar 2018-2019.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi, a partir del curs 2018-2019 i de forma
continuada als altres cursos escolars, un mòdul de mínim de
6.000€ a les convocatòries de sosteniment de la xarxa
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d’escoletes públiques. Aquesta convocatòria haurà de ser
publicada abans del mes d’abril de 2019.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el mòdul de sosteniment de la xarxa
d'escoletes públiques en un 5% en el cas d'aquelles unitats que
disposin de servei de menjador, a excepció de les unitats de
lactants. El Govern haurà de dur a terme les modificacions
normatives necessàries per a l'efectiu compliment d'aquest punt.

Ordre de Publicació

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en la convocatòria ordinària d’ajuts
individuals de menjador per al curs 2018-2019 als infants de
0-3 anys escolaritzats a centres d’educació infantil, tant públics
com privats, autoritzats.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en la convocatòria ordinària d’ajuts a la
xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears de l’any 2018
(ajudes del curs 2018-2019) la compensació del 50% de les
ajudes, beques o bonificacions per a l’escolarització (quotes)
que els titulars dels centres públics hagin concedit a les famílies
dels alumnes, fins a un màxim de 500 euros per alumne.
Aquesta convocatòria haurà de ser publicada abans del mes
d'abril de l'any 2019, i el Govern haurà de dur a terme les
modificacions normatives necessàries per a l'efectiu
compliment d'aquest punt.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4407/18, relativa a regulació de
l'eutanàsia, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Congrés dels Diputats estudiar i a tramitar una iniciativa
legislativa que modifiqui l’article 143.4 de la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una
mort digna, però també amb la despenalització de l’eutanàsia
i el suïcidi assistit, en aquells casos en què la persona plantegi
la possibilitat de posar fi a la seva vida, per decisió pròpia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Congrés dels Diputats a estudiar i a tramitar una iniciativa
legislativa per regular sistemàticament i de manera ordenada els
supòsits on l’eutanàsia no sigui objecte d’un fet penal.
A la seu del Parlament, a 29 de maig de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar ajuts individuals per escolarització al curs
2018-2019 a centres d'educació infantil per a infants en situació
econòmica vulnerable.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar els Equips d'Atenció Primerenca per al curs
2018-2019 fins a assolir un total de 84 professionals amb el
següent criteri objectiu:

•

Orientadors educatius:
• 1 hora setmanal/aula d'escola infantil pública
• 45 minuts setmanals/aula centre d'educació infantil
• 1 hora setmanal/centre no autoritzat
Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o d'Audició i
Llenguatge:
2,5 hores setmanals/aula d'escola infantil pública

9. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a incloure com a membres de la Comissió
de Planificació i de la Comissió de Coordinació Educativa dos
representants dels centres d'Educació Infantil autoritzats, pel
seu caràcter de col·laboradors de la xarxa pública.
A la seu del Parlament, 29 de maig de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de maig de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4320/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general de la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme pel
que fa a l'Agència de Turisme de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant el diputat Miquel A. Jerez i Juan
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de maig de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4379/18,
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del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a política
general del Govern envers el Pacte Educatiu.
Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Castells i Baró i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de maig de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 4597/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP Sant
Ferran de Ses Roques de Formentera, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
B) RGE núm. 4598/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en el criteri del
Govern per liquidar les destretes als consells insulars, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
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J) RGE núm. 4596/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a indicacions de
rehabilitació del sòl pelvià postpart a l'Hospital de Son Espases,
que contestà la consellera de Salut.
K) RGE núm. 5113/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de l'article 155 de
la Constitució Espanyola a Catalunya, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
L) RGE núm. 4601/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a descompte de
resident fins al 785% entre les Illes i la península, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
M) RGE núm. 4591/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a increment al
75% del descompte de resident per viatjar entre les Illes i la
península, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
N) RGE núm. 4580/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a avaries als serveis ferroviaris, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 4588/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
campanya contra l'explotació laboral, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C) RGE núm. 4589/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recurs a
Educació, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Ordre de Publicació

D) RGE núm. 4604/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a esmena Nadal,
que contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de maig de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

E) RGE núm. 4587/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a traspàs de
competències, que contestà la consellera de Salut.

P) RGE núm. 5261/18, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
concessions de transport regular per carretera, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

F) RGE núm. 4593/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a qualitat turística, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
G) RGE núm. 4600/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia de la Junta
de Personal de l'Hospital de Son Espases, que contestà la
consellera de Salut.
H) RGE núm. 4595/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a metges contractats a
l'Ibsalut, que contestà la consellera de Salut.
I) RGE núm. 5114/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions a
les contínues avaries de tren a Mallorca, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

Q) RGE núm. 5258/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe favorable per
a la instal·lació d'un quiosc al municipi de Sant Antoni, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
R) RGE núm. 5251/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a construcció
de la urbanització de Son Bordoy, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
S) RGE núm. 5252/18, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a procés de
privatització i concentració d'amarraments del Port de Maó,
que contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
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T) RGE núm. 5254/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures contra els
bacteris multiresistents, que contestà la consellera de Salut.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

U) RGE núm. 5257/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les obres de
l'abocador de Ca Na Putxa, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

A)

V) RGE núm. 5249/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a centre de formació a l'antiga estació del Port
de Ciutadella, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de maig de 2018, rebutjà el Punt 5 de la Moció RGE núm.
4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a millora de les polítiques per a l'educació a l'etapa de 0-3 anys
a les Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 53, vots
a favor 18, vots en contra 0 i abstencions 35.

Ordre de Publicació

W) RGE núm. 5253/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a accions per
potenciar i promoure el producte autòcton i emblemàtic de les
Illes Balears, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.

Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

X) RGE núm. 5259/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació o
derogació de la Llei de finançament dels consells insulars, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
Y) RGE núm. 5256/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
les xifres de joves que no estudien ni fan feina a les Illes
Balears, que contestà el conseller de Treball, Comerç i
Indústria.
Z) RGE núm. 5260/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caos a les
llistes d'interins, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de maig de 2018, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8405/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua
materna com a llengua vehicular per a alumnes amb necessitats
educatives especials, amb problemes d'aprenentatge i/o de
recent incorporació, amb el resultat següent:
• Punts 1, 2 i 3: vots emesos 54, vots a favor 2, vots en contra
35 i abstencions 17.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

AA) RGE núm. 5265/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
explicacions sobre Son Bordoy, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
AB) RGE núm. 5376/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a mesures del Govern de les Illes Balears davant la sentència
Gürtel, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AC) RGE núm. 5248/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Pla director sectorial de mobilitat, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
AD) RGE núm. 5262/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió que fa el
Govern de l'impost de turisme sostenible, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Comunicació de la designació dels diputats i/o les
diputades encarregats de defensar en el Congrés dels
Diputats la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de
modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2018, conformement amb l'article 186 del
Reglament de la cambra, va restà informat que la Mesa i la
Junta de Portaveus del Parlament, en sessions del proppassat 16
de maig, encarregaren la defensa de la proposició de llei
esmentada als diputats Nel Martí i Llufriu i Enric Casanova i
Peiró, i a la diputada Maria Núria Riera i Martos.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2796/18, relativa a major transparència i comunicació
en la feina parlamentària, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Manacor a assolir, el més aviat
possible, un acord en relació amb la cessió dels terrenys per a
la construcció d’un segon centre sanitari a aquest municipi així
com a l’elaboració, en el termini més breu possible, del
projecte d’aquest centre. En aquest sentit, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar la
realització d’aquesta nova infraestructura conformement amb
e que preveu el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures
urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa
d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a fi i efecte de
reduir els tràmits i terminis necessaris per a la seva construcció.
A la seu del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre una còpia dels informes que rep en relació
amb les iniciatives legislatives que s’estiguin tramitant al
Parlament de les Illes Balears, de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales o d’altres organismes de
l’Estat, als serveis del Parlament de les Illes Balears per tal que
aquests la trametin als diferents grups.
A la seu del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de maig de 2018, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4398/18, relativa a atenció
sanitària en el municipi de Manacor, amb l'esmena RGE núm.
5432/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a estudiar l’ampliació de
l’horari d’atenció del Centre de Salut de Manacor, mentre es
duen a terme els tràmits i les obres per a la construcció d’un
segon centre de salut a Manacor.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a estudiar l’ampliació de
l’horari d’atenció del Centre de Salut de Portocristo per tal de
donar cobertura als residents habituals i a l’augment
poblacional que es dóna a aquest indret en els mesos d’estiu, tal
com fa a altres zones turístiques.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 31 de maig de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5048/18, relativa a
estudi i possible aplicació de mecanismes de regulació i
limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel descompte
de resident del 75% i la seva incorporació en el Règim
Especial de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a estudiar de manera consensuada amb el Govern de les Illes
Balears la viabilitat i la conveniència d’establir criteris i/o
normes que (des del respecte a la lliure concurrència i
competència) regulin i limitin les tarifes màximes d’aquells
vols o viatges per mar als quals, tot tenint el seu origen o
destinació a qualsevol aeroport o port de les Illes Balears, els
sigui d’aplicació (a partir de la seva entrada en vigor)
l’increment del descompte de resident al 75%, per tal que una
mesura tan positiva com l’anunciada tengui una repercussió
efectiva en l’economia dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears i de les nostres empreses.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a establir mecanismes de seguiment i control, d’acord amb el
Govern de les Illes Balears, de l’evolució de les tarifes
d’aquelles rutes aèries i marítimes a les quals, tot tenint el seu
origen o destinació a qualsevol aeroport o port de les Illes
Balears, els sigui d’aplicació l’increment del descompte de
resident al 75%.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, més enllà de la seva inclusió en els pressupostos generals
d’enguany, incorporar l’increment del descompte de resident al
75% en el projecte de llei de Règim Especial de les Illes
Balears.
A la seu del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari de la comissió
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Carlos Saura i León
La presidenta de la comissió
Isabel M. Oliver i Sagreras

1. Revisar els imports abonats actualment pels diferents
conceptes, de forma que com a mínim i amb entrada en
vigor a partir del proper any 2019, s’equiparin a la mitjana
real dels preus de mercat per a cadascun.

Ordre de Publicació

2. Implementar dins el present any, les mesures escaients
per fer possible l’escurçament gradual dels terminis màxims
de pagament actuals de sis mesos a un mes, per a totes
aquelles solAlicituds de compensació que hagin estat
degudament justificades.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3657/18,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, i quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2018
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a assegurar que en la constitució de préstecs hipotecaris
s’acceptin les pòlisses alternatives a les ofertes per l’entitat
prestadora.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que s’estableixi de manera taxativa que l’entitat concessionària
del crèdit no cobrarà cap tipus de comissió per les anàlisis de
les diferents pòlisses presentades pel contractant del préstec.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure modificacions al projecte per facilitar que les
assegurances contractades al moment de signar un préstec
hipotecari tenguin un caràcter “anual i renovable” i no siguin de
pagament únic ni de llarg termini (5 o més anys) durant la vida
del préstec hipotecari.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de maig de 2018, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 4398/18, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària en el municipi
de Manacor, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a
favor 4, vots en contra 7 i abstencions 2.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure al projecte de llei aquells canvis per assegurar que no
es modificaran o empitjoraran les condicions del crèdit
immobiliari per la contractació d’assegurances
complementàries amb entitats diferents a les prestadores.

Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4314/18,
relativa a l'increment de les compensacions per desplaçaments
dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per
assistència sanitària fora de la seva illa de residència, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

Acord de compareixença del conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre
la situació de l'estat de comptes relatius als cursos de
formació ocupacional a Eivissa i l'estat de comptes de la
gestió que ha realitzat el Servei d'Ocupació de les Illes
Balears dels fons estructurals i de la inversió europeus
(escrit RGE núm. 4412/18).
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 31 de maig de 2018, aprovà, per unanimitat,
l'escrit esmentat i acordà la compareixença del conseller de
Treball, Comerç i Indústria per tal d'informar sobre el tema
indicat.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, del Sr. Guillem Bou i Bauzá (escrit RGE
núm. 1730/18).
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny de 2018, aprovà, per
unanimitat, l'escrit esmentat i acordà la compareixença del Sr.
Guillem Bou i Bauzá, matemàtic que ha detectat una alteració
a l'índex hipotecari IRPH que afecta una part de les hipoteques.
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4318/18, relativa a política general d'inversions dutes a terme
per la Conselleria d'Educació i Universitat, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar, en el termini més breu possible, les
inversions pendents en infraestructures educatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a invertir els romanents de crèdit de l'IBISEC abans de
finalitzar el present any.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment als seus compromisos en matèria
d'eliminació dels anomenats "barracons".

Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Ordre de Publicació
C)
Rebuig dels plans de treball presentats a la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute a les Illes Balears
(RGE núm. 5358/18 i 5359/18).
La Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute a les
Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juny de 2018, rebutjà, els plans de treball esmentats
presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, amb el resultat de 4 vots a
favor, 7 en contra i 1 abstenció; i 3 vots a favor, 8 en contra i
1 abstenció, respectivament.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de juny de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 18 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

RGE núm. 6606/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a posada en servei del
TAC de l'Hospital de Formentera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de juny de 2018, admet a tràmit les mocions següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu s'incompleixen reiteradament els terminis
donats per part de l'Ibsalut per posar en servei el TAC de
l'Hospital de Formentera?

Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 12 de juny de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

A)
RGE núm. 6666/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general d'inversions dutes a terme per la
Conselleria d'Educació i Universitat, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 4318/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

B)
RGE núm. 6607/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de muntatge,
manteniment i gestió dels camps de boies ecològiques als
espais protegits de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

alumne, en cas que aquest sigui major d'edat, comportarà la
retirada de les sol·licituds"?

Per quin motiu a dia d'avui s'està retardant la instalAlació i
la gestió dels camps de boies ecològiques del Caló de S'Oli i de
Es Racó de S'Alga a l'illa d'Espalmador?

3. En el cas d'existir una denúncia en el procés d'escolarització
per irregularitats demostrades, considera la Conselleria
d'Educació que la seva actuació ha de ser la retirada de la
sol·licitud dels alumnes admesos gràcies a aquestes
irregularitats?

Palma, a 12 de juny de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 6608/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a camps de boies
ecològiques a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures de control ha posat en funcionament el
Govern per fer front a la vigilància del fondeig a les zones d'Es
Caló de S'Oli i Racó de S'Alga a Espalmador mentre no es
posin en servei els camps de boies ecològiques d'aquests
indrets?
Palma, a 12 de juny de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

4. En cas que Inspecció Educativa sigui coneixedora
d'irregularitats demostrades en el procés d'escolarització en un
centre i no actuar d'acord amb l'article anteriorment esmentat en
el punt 2, considera la conselleria que constitueix un
desistiment de funcions per part de l'administració de cara a
l'administrat?
5. Quan s'interposa una denúncia sobre falsedat documental i
irregularitats en el procés d'escolarització, per part d'Inspecció
Educativa en quants dies es realitza la revisió d'aquests
expedients?
En cas de trobar-se falsedat documental i/o irregularitats
demostrades quants dies triga Inspecció Educativa a aplicar
l'article 18.5 de l'ordre anteriorment esmentada?
6. Quantes denúncies referides a casos d'irregularitats en el
procés d'escolarització s'han recollit al llarg dels últims 6 anys?
A quantes s'han demostrat per part d'Inspecció Educativa
irregularitats? A quantes s'ha aplicat l'article 18.5 de l'ordre
anteriorment esmentada?
Palma, a 6 de juny de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

D)
RGE núm. 6609/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
irregularitats en l'escolarització.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. En el procés d'escolarització d'alumnes en centres educatius,
per obtenir la puntuació:
a) Pot la Conselleria d'Educació donar per vàlids certificats
mèdics que certifiquen una "possible" afectació en una de les
malalties puntuables?
b) Pot la Conselleria d'Educació donar per vàlids i
puntuables certificats mèdics que certifiquen malalties no
incloses com puntuables?
c) Pot la Conselleria d'Educació donar per vàlids certificats
mèdics sense el preceptiu segell del col·legi mèdic provincial
quan el document del certificat mèdic indica: "cap certificat
mèdic no serà vàlid si no va estès en aquest imprès, editat pel
Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya, i,
a més, ha de portar estampat el segell del Col·legi Mèdic
Provincial que aquest certificat sigui estès"?
2. És obligació de la Conselleria d'Educació donar compliment
a l'article 18.6 de l'Ordre que estableix: " (...) l'existència
d'alguna irregularitat en el procés de tramitació de la sol·licitud
per part del pare, la mare o el tutor legal, o per part del mateix

E)
RGE núm. 6611/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a concessió de Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El responsable de seguiment de l'explotació de la concessió
de Can Misses té total independència amb la concessionària de
l'explotació de Can Misses o per contra té algun vincle amb
aquesta?
Palma, a 12 de juny de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

F)
RGE núm. 6617/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a les portes
d'embarcament diferenciat per a residents a l'aeroport
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines negociacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears amb Aena per fer possible que aquest estiu l'aeroport
d'Eivissa torni habilitar un accés diferenciat i àgil per a les
connexions dels vols entre illes?
Palma, a 12 de juny de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

G)
RGE núm. 6673/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a estat de
la redacció del Pla director del Port de Fornells.

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)
RGE núm. 6679/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Alaró previstes per al curs 20182019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Alaró previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba la redacció del Pla director del
Port de Fornells?
Palma, a 15 de juny de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

H)
RGE núm. 6677/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars a les Illes Balears previstes per al curs 2018-2019.

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 6680/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Alcúdia previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Alcúdia previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars previstes per al
curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

I)
RGE núm. 6678/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Alaior previstes per al curs 20182019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Alaior previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
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Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

L)
RGE núm. 6681/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Algaida previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Algaida previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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M)

P)

RGE núm. 6682/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Andratx previstes per al curs
2018-2019.

RGE núm. 6685/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Banyalbufar previstes per al
curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Andratx previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Banyalbufar previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)

Q)

RGE núm. 6683/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Ariany previstes per al curs
2018-2019.

RGE núm. 6686/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Binissalem previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Ariany previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Binissalem previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)

R)

RGE núm. 6684/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Artà previstes per al curs 20182019.

RGE núm. 6687/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Búger previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Artà previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Búger previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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S)

V)

RGE núm. 6688/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Bunyola previstes per al curs
2018-2019.

RGE núm. 6691/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Campos previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Bunyola previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Campos previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

T)

W)

RGE núm. 6689/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Calvià previstes per al curs
2018-2019.

RGE núm. 6692/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Capdepera previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Calvià previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Capdepera previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

U)

X)

RGE núm. 6690/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Campanet previstes per al curs
2018-2019.

RGE núm. 6693/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Ciutadella de Menorca
previstes per al curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Campanet previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Ciutadella de Menorca previstes per al curs 2018-2019 a les
Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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Y)
RGE núm. 6694/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Consell previstes per al curs
2018-2019.

AB)
RGE núm. 6697/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Eivissa previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Consell previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Eivissa previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Z)

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

RGE núm. 6695/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Costitx previstes per al curs
2018-2019.

AC)
RGE núm. 6698/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Es Castell previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Costitx previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Es Castell previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AA)
RGE núm. 6696/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Deià previstes per al curs 20182019.

AD)
RGE núm. 6699/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Es Mercadal previstes per al
curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Deià previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Es Mercadal previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AE)
RGE núm. 6700/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Es Migjorn Gran previstes per
al curs 2018-2019.

AH)
RGE núm. 6703/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Estellencs previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Es Migjorn Gran previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Estellencs previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
AI)
AF)
RGE núm. 6701/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Escorca previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Escorca previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AG)
RGE núm. 6702/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Esporles previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Esporles previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

RGE núm. 6704/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Felanitx previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Felanitx previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AJ)
RGE núm. 6705/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Ferreries previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Ferreries previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AK)
RGE núm. 6706/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Formentera previstes per al
curs 2018-2019.

AN)
RGE núm. 6709/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Lloret de Vistalegre previstes
per al curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Formentera previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Lloret de Vistalegre previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AL)
RGE núm. 6707/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Fornalutx previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Fornalutx previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AM)
RGE núm. 6708/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi d'Inca previstes per al curs 20182019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi
d'Inca previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AO)
RGE núm. 6710/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Lloseta previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Lloseta previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AP)
RGE núm. 6711/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Llubí previstes per al curs 20182019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Llubí previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AQ)
RGE núm. 6712/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Llucmajor previstes per al curs
2018-2019.

AT)
RGE núm. 6715/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Maó previstes per al curs 20182019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Llucmajor previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Maó previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AR)
RGE núm. 6713/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Manacor previstes per al curs
2018-2019.

AU)
RGE núm. 6716/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Maria de la Salut previstes per
al curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Manacor previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Maria de la Salut previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AS)
RGE núm. 6714/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Mancor de la Vall previstes per
al curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Manco de la Vall previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AV)
RGE núm. 6717/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Marratxí previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Marratxí previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AW)
RGE núm. 6718/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Montuïri previstes per al curs
2018-2019.

AZ)
RGE núm. 6721/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Petra previstes per al curs 20182019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Montuïri previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Petra previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AX)
RGE núm. 6719/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Muro previstes per al curs
2018-2019.

BA)
RGE núm. 6722/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Pollença previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Muro previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Pollença previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AY)
RGE núm. 6720/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Palma previstes per al curs
2018-2019.

BB)
RGE núm. 6723/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Porreres previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Palma previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Porreres previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BC)
RGE núm. 6724/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Puigpunyent previstes per al
curs 2018-2019.

BF)
RGE núm. 6727/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sant Joan previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Puigpunyent previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sant Joan previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BD)
RGE núm. 6725/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sa Pobla previstes per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sa Pobla previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BG)
RGE núm. 6728/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sant Joan de Labritja previstes
per al curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sant Joan de Labritja previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BE)
RGE núm. 6726/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sant Antoni de Portmany
previstes per al curs 2018-2019.

BH)
RGE núm. 6729/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia
previstes per al curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sant Antoni de Portmany previstes per al curs 2018-2019 a les
Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sant Josep de Sa Talaia previstes per al curs 2018-2019 a les
Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BI)
RGE núm. 6730/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar
previstes per al curs 2018-2019.

BL)
RGE núm. 6733/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Santa Eulària d'Es Riu
previstes per al curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sant Llorenç d'Es Cardassar previstes per al curs 2018-2019 a
les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Santa Eulària d'Es Riu previstes per al curs 2018-2019 a les
Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BJ)

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

RGE núm. 6731/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sant Lluís previstes per al curs
2018-2019.

BM)
RGE núm. 6734/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Santa Margalida previstes per
al curs 2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sant Lluís previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Santa Margalida previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BK)
RGE núm. 6732/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Santa Eugènia previstes per al
curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Santa Eugènia previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BN)
RGE núm. 6735/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Santa Maria del Camí previstes
per al curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Santa Maria del Camí previstes per al curs 2018-2019 a les
Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BO)
RGE núm. 6736/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Santanyí previstes per al curs
2018-2019.

BR)
RGE núm. 6739/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Ses Salines previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Santanyí previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Ses Salines previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BP)
RGE núm. 6737/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Selva previstes per al curs 20182019.

BS)
RGE núm. 6740/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sineu previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Selva previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sineu previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BQ)
RGE núm. 6738/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sencelles previstes per al curs
2018-2019.

BT)
RGE núm. 6741/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Sóller previstes per al curs
2018-2019.

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

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

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sencelles previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Sóller previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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BU)
RGE núm. 6742/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Son Servera previstes per al
curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 19 de juny de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Son Servera previstes per al curs 2018-2019 a les Illes Balears?
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

A)
RGE núm. 6746/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a saturació a les Illes.

BV)
RGE núm. 6743/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Valldemossa previstes per al
curs 2018-2019.

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.

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

Quin grau de saturació pateixen ara mateix les Illes a l'inici
de la temporada turística?
Palma, a 18 de juny de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Valldemossa previstes per al curs 2018-2019 a les Illes
Balears?
B)
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BW)
RGE núm. 6744/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars en el municipi de Vilafranca de Bonany previstes
per al curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 6747/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a traspàs de competències.
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 gestions ha fet el Govern per avançar en el traspàs
de competències de l'Estat a la comunitat autònoma amb allò
previst a l'Estatut?
Palma, a 18 de juny de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Quin és el nombre total d'aules modulars en el municipi de
Vilafranca de Bonany previstes per al curs 2018-2019 a les
Illes Balears?
C)
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

RGE núm. 6758/18 (rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 6772/18), de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Pla integral de formació
professional 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.
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Per quin motiu el recentment aprovat Pla integrat de
formació professional de les Illes Balears per a 2018-2021
deixa Formentera fora de la previsió inicial de creació de nous
estudis d'FP?
Palma, a 18 de juny de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 6759/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
actuacions del Govern a Menorca en relació amb els
equipaments culturals de l'illa.
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.

Palma, a 10 de juny de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

G)
RGE núm. 6763/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pacients amb dolor crònic.
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.
Ha sospesat la consellera una solució per a pacients
d'Eivissa i Formentera amb dolor crònic que precisin tècniques
especialitzades perquè siguin atesos sense haver de desplaçarse a Mallorca?
Palma, a 10 de juny de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes balears
a Menorca en relació amb els equipaments culturals de l'illa?
Palma, a 18 de juny de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

E)
RGE núm. 6761/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Llei d'habitatge.
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.
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H)
RGE núm. 6764/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
problemes que genera a Santa Eulària del Riu la
depuradora.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina solució definitiva pensa donar el Govern a l'estat
continuat de pudor que pateixen els veïns de Santa Eulària del
Riu a causa de la depuradora?

Quan té pensat el Govern de les Illes Balears aprovar els
reglaments que facin efectiva l'engegada de la Llei d'habitatge?

Palma, a 19 de juny de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 11 de juny de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente
I)
F)
RGE núm. 6762/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
servei nocturn de tren els caps de setmana.
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.
Té el Govern de les Illes Balears una data prevista per a la
implantació del servei nocturn de tren a les nits de divendres i
dissabtes?

RGE núm. 6765/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei reguladora
del lloguer turístic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i
Turisme, continua pensant que la llei que regula el lloguer
turístic és bona per a les Illes Balears?
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Palma, a 19 de juny de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

M)
RGE núm. 6769/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per fer front a l'ocupació il·legal d'habitatges.

RGE núm. 6766/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptació de l'educació a les necessitats dels alumnes.

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.

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 actuacions pensa dur a terme el Govern per fer front
a les noves modalitats d'ocupació il·legal d'habitatges que
proliferen a les Illes Balears?

J)

Palma, a 19 de juny de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Creu el Govern que l'educació ha d'adaptar-se a les diferents
necessitats dels alumnes?
Palma, a 19 de juny de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

N)
RGE núm. 6770/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma
laboral.

K)
RGE núm. 6767/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oposicions
a la CAIB.
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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora la presidenta del Govern el recent anunci del
Govern de l'estat en el sentit que no derogarà la reforma
laboral?

Considera el Govern correcta la gestió que s'ha fet de la
recent convocatòria d'oposicions al cos d'auxiliars
administratius de la CAIB?
Palma, a 19 de juny de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Palma, a 19 de juny de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

O)
RGE núm. 6771/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a IES i CEIP a Son Ferriol.

L)
RGE núm. 6768/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament del protocol de carreteres.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques que el Grup Socialista en el Senat hagi votat en
contra d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat que
establia el pagament de 105 milions del Protocol de Carreteres?
Palma, a 19 de juny de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quan pensa el Govern començar les obres del nou IES de
Son Ferriol i del CEIP integrat?
Palma, a 19 de juny de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
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qual declarava la responsabilitat patrimonial del Consell Insular
de Menorca i el dret de l’empresa Cesgarden a ser
indemnitzada per valor de 16.114.162,20 € més els interessos
legals.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de juny de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar decididament per aconseguir el suport del
Govern d’Espanya amb la finalitat d’aconseguir d’aquest les
aportacions necessàries que ajudin a reduir la càrrega a què ha
de fer front el Consell de Menorca en concepte del pagament
de les partides plurianuals derivades de la "sentència
Cesgarden".
Palma, a 15 de juny de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

A)
RGE núm. 6674/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de la Sentència Cesgarden.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.
En la compareixença davant la Comissió d’Hisenda
d’aquest parlament per presentar els pressupostos de la seva
conselleria per a 2018, el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, Sr. Marc Pons, va lamentar la “llosa” que suposa per
al Govern de la comunitat autònoma el pagament de les
partides plurianuals de les obres del metro de Palma.
Però no va dir ni una paraula, ni una referència, a la “llosa”
que pesa sobre el Consell de Menorca i que obliga la institució
menorquina a pagar la "sentència Cesgarden"; una feixuga
càrrega, de 29 milions d’euros, que té el seu origen en una
ineficaç i dolenta gestió pública de la qual l’avui conseller
Marc Pons és un dels principals responsables, perquè era el
president del consell insular i perquè no va actuar per evitar
una condemna que arranca en el Pla Territorial Insular aprovat
l'abril de 2003 per PSOE, PSM i Esquerra de Menorca-EU; una
“llosa” que, a més, ha tingut un cost superior als 100.000 euros
destinats al pagament d’advocats i informes jurídics.
La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears
que va condemnar el Consell de Menorca va ser dictada el maig
de 2011, poques setmanes abans que Marc Pons finalitzés el
seu mandat com a president d’aquesta institució.
En haver millorat substancialment la situació de la
tresoreria de la comunitat autònoma, que enguany, per primera
vegada, gestiona un pressupost que supera els 5.000 milions
d’euros, el Grup Parlamentari Popular reclama partides del
Govern de les Illes Balears i també del Govern d’Espanya per
fer front al pagament de la "sentència Cesgarden".
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tancar un acord amb el Consell de Menorca que
garanteixi les ajudes suficients per fer front a la sentència
judicial 338 dictada pel Tribunal Superior de Justícia per la

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de juny de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació als aeroports d'Eivissa i de Menorca
d'un nou accés al control de seguretat, davant la Comissió
de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
En data 12 de maig de 2016 la Comissió de Turisme del
Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular
per tal que l'empresa pública AENA habilités un accés exclusiu
al control de seguretat en els aeroports d'Eivissa i de Menorca
per a passatgers amb destinació a qualsevol aeroport de les
illes.
La motivació de la iniciativa se centrava en el fet que en
època de temporada turística es produïen col·lapses en els
accessos als controls de seguretat i a les portes d'embarcament
atès que coincidien a la mateixa hora passatgers amb vols xàrter
que arriben a les instal·lacions de forma massiva i coordinada,
amb passatgers amb destinació entre les illes. Aquesta situació
perjudicava la mobilitat entre illes de residents que majorment
es traslladen a Mallorca per motius sanitaris o laborals.
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Com a conseqüència de la iniciativa aprovada l'empresa
pública AENA va habilitar un accés en temporada d'estiu a
l'aeroport d'Eivissa, per a passatgers que viatjaven entre les
illes, que va agilitar el transit per la terminal i va eliminar
col·lapses en els diferents filtres de seguretat.

Així mateix, una part important d'aquest patrimoni es troba
en la quantitat de ponts i guals creats per creuar el riu, així com
els molins i les preses creades com a instrument de producció
agrícola a l'illa, circumstància que li atorga un valor històric i
patrimonial inqüestionable.

A l'inici de la present temporada turística no s'ha habilitat
l'accés exclusiu per a passatgers entre les illes i s'han tornat a
reproduir els mateixos col·lapses que en temporades anteriors
a l’aeroport d’Eivissa, circumstància que ha provocat
concentracions que arriben a les dues hores de durada i que
tenen com a conseqüència, entre altres coses, la pèrdua de vols
a passatgers que no aconsegueixen arribar a la porta
d'embarcament a l'hora prevista per embarcar en els seus
respectius vols.

Endemés, el riu de Santa Eulària s'ha erigit com el cabal
d'aigua més aprofitat de l'illa, a gran distància dels altres
corrents fluvials, en nombre de sistemes i hectàrees irrigades.

Dit l'anterior es fa imprescindible i necessari tornar a
reiterar la mateixa proposta aprovada l'any 2016.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment per tal que, mitjançant l'empresa pública AENA,
habiliti als aeroports d'Eivissa i de Menorca, únicament en els
mesos de major afluència turística, un nou accés al control de
seguretat, exclusiu per a aquells passatgers amb destinació a
qualsevol altre aeroport dels Illes Balears.
Palma, a 12 de juny de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 6643/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla hidrològic i recuperació del cabal del riu de
Santa Eulàlia, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
El de Santa Eulària era fins a l'aprovació del PHIB l'únic riu
que existia a les Illes Balears. Aquest singular element
descendeix al llarg de 17 quilòmetres i va mantenir un cabal
d'aigua constant fins a finals del segle XX i en època de pluges
manté un cabal que aconsegueix la desembocadura.
El riu té gran importància en la història de l'illa i en la
creació del municipi de Santa Eulària. Púnics i romans ho van
aprofitar. Ja al segle X, els àrabs ho van convertir en una
important àrea
de regadiu. Els cristians van documentar l'existència de
diversos molins fariners que funcionaven gràcies a l'aigua del
riu.

Mitjançant el Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol,
s'aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears. En aquest
document s'adopta la nomenclatura de riu establerta per la
DMA i se substitueix la nomenclatura torrent. En conseqüència,
tots els torrents de les Illes Balears passen a denominar-se rius
i no apareix esment alguna, ni tan sols una breu ressenya
referencial i diferencial que distingeixi a aquest dels altres rius
que van ser torrents.
Com s'ha dit, la revisió plantejada del PHIB de 2015 no
reconeix la singularitat del Riu de Santa Eulària, tal com sí
recull el PHIB de 2013. En aquest sentit, es considera necessari
reconèixer les especials característiques i singularitats d'aquest
corrent fluvial, les especificitats mediambientals, històriques i
patrimonials queden fora de tot dubte.
Per tot l'exposat anteriorment, la denominació de Riu de
Santa Eulària transcendeix més enllà de la seva mera
nomenclatura com a corrent fluvial, es considera necessari que
el Pla Hidrològic de les Illes Balears mantingui i reconegui la
singularitat del Riu de Santa Eulària com l'únic considerat riu
en la història de les Illes.
D'altra banda, recentment la Conselleria de Medi ambient
del Consell Insular d'Eivissa ha instat el Govern de les Illes
Balears a recuperar el riu de Santa Eulària a través de la revisió
del Pla
Hidrològic balear. La petició reclama "l'estudi del pla de
recuperació del riu perquè s'inclogui en l'annex del Pla
Hidrològic", que, a efectes pràctics, "són els objectius i treballs
concrets a desenvolupar" mitjançant aquesta iniciativa
autonòmica.
Segons va manifestar el mateix conseller de Medi Ambient
del Consell Insular d'Eivissa, "el riu té possibilitat de
recuperar-se si es permet que l'aigua torni a aflorar". Pel que
sembla el Consell d'Eivissa continua a l'espera d’una resposta
per part de la Conselleria de Medi ambient del Govern balear,
l'administració que té les competències en recursos hídrics.
També han estat els ambientòlegs i la pròpia Aliança de
l'Aigua els que s'han pronunciat en aquest sentit i han
considerat que un consum racional, l'engegada de les
desoladores i la creació d'infraestructures que permetin una
depuració terciària destinades al regadiu podria donar lloc a la
recuperació del seu cabal.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destacar en el Pla Hidrològic de les Illes Balears la
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singularitat mediambiental, històrica i patrimonial del riu de
Santa Eulària a l'illa d'Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a confeccionar i presentar, per a la seva aprovació, un
projecte a la Comissió de Turisme Sostenible que, finançat amb
els fons que provenen de la recaptació de l’impost turístic,
tingui per objecte la recuperació del cabal del riu de Santa
Eulària d'acord amb la petició formulada pel Consell Insular
d’Eivissa i les consideracions fetes per Aliança de l’Aigua.
Palma, a 12 de juny de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern d’Espanya l’equiparació del
compliment de residència dels docents de les Illes Balears al
dels docents que treballen a les Illes Canàries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a augmentar la partida pressupostària per a Balears per tal de
facilitar l’increment necessari en la partida d’Educació per
eliminar aquesta discriminació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a incloure aquesta qüestió dins
el REB o bé en el nou model de finançament autonòmic per tal
que en un futur no depengui dels pressuposts estatals.
Palma, a 14 de juny de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 6669/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a equiparació del
complement salarial, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Els docents de les Illes Balears reben un complement de
residència per minvar el cost de la insularitat. Aquest
complement, però, ha quedat desfasat en relació amb e cost de
vida actual a les Illes, que no ha fet sinó augmentar els darrers
anys.
A més a més, actualment es produeix un greuge comparatiu
entre el complement que reben els docents de Balears i el que
reben els seus companys de les Illes Canàries. Els canaris, tot
i tenir unes circumstàncies socials i geogràfiques similars a les
de les nostres illes, reben una quantitat molt superior. Per
exemple, un mestre de primària a Mallorca rep 75,41 euros
mensuals en forma de complement mentre que un mestre a
Tenerife en rep 119, 62. Igualment, un professor de secundària
té dret a 103,83 euros mensuals si viu a Menorca, mentre que
un professor del mateix cicle que fa feina a Tenerife rep 442
euros.
També com exemple, analitzant les quanties actuals que
reben els docents d’ambdós arxipèlags en concepte de
complements de residència, es comprova que un professor de
secundària amb 6 anys de residència a Menorca rep 504,24
euros mensuals menys que un docent amb 6 anys de residència
a Lanzarote; una diferència que de forma anual arriba a ser de
fins a 6.050,88 euros.
A aquest greuge compartiu s’ha de sumar la pèrdua
continuada de poder adquisitiu dels docents amb sous congelats
o pujades gairebé insignificants alhora que augmenten els preus
de les residències, tant de lloguer com de compra.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6615/18,
del Govern de les Illes Balears, com a projecte del Pla
estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, conformement amb l'establert als articles
181 del Reglament de la cambra i 32.5 de la Llei 4/2009, d'11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears, admet a tràmit
l'escrit esmentat i acorda de trametre'l a la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Així mateix, la Mesa acorda de recaptar el parer de la Junta
de Portaveus sobre si les propostes de resolució que se'n puguin
derivar s'han de tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans o davant plenari.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès
excursionista de Mallorca, i obertura del termini de
presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra en sessió de dia 12 de juny proppassat, la
proposició de llei esmentada, acorda de trametre-la a la
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Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial i d'obrir un
termini ordinari de quinze dies perquè s'hi puguin presentar
esmenes, termini que finalitzarà el proper dia 28 d'agost
d'enguany.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

d’Autonomia de les Illes Balears, acorda d'admetre a tràmit la
solAlicitud de sessió extraordinària amb l'ordre del dia
determinat següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 6764/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
problemes que genera a Santa Eulària del Riu la
depuradora.

Ordre de Publicació

2. RGE núm. 6765/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei reguladora del
lloguer turístic.

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i
rutes d'interès excursionista de Mallorca.

3. RGE núm. 6766/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptació de l'educació a les necessitats dels alumnes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia19 de juny de 2018, atès l'escrit RGE núm. 6748/18,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei
esmentada, fins al proper dia 6 de setembre.

4. RGE núm. 6767/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oposicions
a la CAIB.

Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. RGE núm. 6768/18, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament del protocol de carreteres.
6. RGE núm. 6769/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per fer front a l'ocupació il·legal d'habitatges.

Ordre de Publicació
D)

7. RGE núm. 6747/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a traspàs de competències.

Criteri favorable i conformitat respecte de la presa en
consideració i de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 6612/18.

8. RGE núm. 6771/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a IES i CEIP a Son Ferriol.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, atès l'escrit RGE núm. 6745/18, presentat
pel Govern de les Illes Balears, resta assabentada de la
manifestació del criteri favorable i de la conformitat del Govern
respecte de la presa en consideració i de la tramitació de la
proposició de llei esmentada, de modificació de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

9. RGE núm. 6746/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a saturació a les Illes.
10. RGE núm. 6770/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma
laboral.
Així mateix, consegüentment, la Mesa acorda d'informar la
Junta de Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Sol·licitud de celebració de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 6774/18).

Ordre de Publicació
F)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, atès l'escrit esmentat, presentat per 14
diputats i diputades adscrits als grups parlamentaris Popular, El
Pi-Proposta per les Illes i Mixt, conformement amb l'establert
als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut

Convocatòria de la Diputació Permanent sobre
sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 6774/18).
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La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de juny de 2018, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per a dia 27 de juny
d'enguany, a les 9.40 hores, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per catorze diputats dels Grups
Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears
i Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 6774/18, que
consisteix en la substanciació de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.
6764/18, 6765/18, 6766/18, 6767/18, 6768/18, 6769/18,
6747/18, 6771/18, 6746/18 i 6770/18.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Així mateix, consegüentment, la Mesa acorda d'informar la
Junta de Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
H)
Convocatòria de la Diputació Permanent sobre
sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 6776/18).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de juny de 2018, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per a dia 27 de juny
d'enguany, a les 9.45 hores, amb l'ordre del dia següent:

Ordre de Publicació
G)
Sol·licitud de celebració de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 6776/18).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits als grups parlamentaris Podem
Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, acorda d'admetre a
tràmit la solAlicitud de sessió extraordinària amb l'ordre del dia
determinat següent:

Punt únic
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per dotze diputats dels Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i
Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 6776/18, que consisteix
en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 6759/18, 6763/18,
6762/18, 6761/18 i 6758/18.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 6759/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
del Govern a Menorca en relació amb els equipaments
culturals de l'illa.
2. RGE núm. 6763/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
pacients amb dolor crònic.
3. RGE núm. 6762/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei
nocturn de tren els caps de setmana.
4. RGE núm. 6761/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a llei d'habitatge.
5. RGE núm. 6758/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla integral de formació
professional de les Illes Balears.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de diputada d'Isabel Maria Oliver
i Sagreras (RGE núm. 6757/18).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat per la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual renuncia al càrrec de
diputada, conformement amb l'establert a l'article 10.4 del
Reglament de la cambra.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
B)
Substitució de membre suplent a la Diputació
Permanent (RGE núm. 6778/18).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
es comunica que el diputat Andreu Alcover i Ordinas
substituirà Isabel Maria Oliver i Sagreras, com a membre
suplent de la Diputació Permanent.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Canvi de la diputada que eventualment pot substituir el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista (RGE núm.
6779/18).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2018, resta assabentada de l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
es comunica que la diputada que eventualment pot substituir el
portaveu és María José Camps i Orfila.
Palma, a 19 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Resolució en relació amb la convocatòria per proveir
mitjançant el sistema de lliure designació una plaça vacant
i dotada pressupostàriament del cos d’uixers/cos
d’administratius per ocupar el lloc de treball d’uixer major.
Antecedents
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears contempla la plaça d’uixer major, del grup C, subgrup
C1/C2, complement de destí 19 i complement específic de
1.228,86 € mensuals, vacant i dotada pressupostàriament.
L’adscripció de l’esmentada plaça és al Cos d’uixers/Cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears.
L’article 79 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix
que:
"1. La lliure designació és el sistema de provisió dels llocs
que tenen establert aquest sistema en la relació de llocs de
feina, pel fet que impliquen una elevada responsabilitat o
que requereixen una confiança personal per exercir-ne les
funcions. En conseqüència, es proveiran per lliure
designació els llocs següents:

a. Els de caràcter directiu.
b. Els de secretari o secretària personal o xofer o xofera
d’alt càrrec.
c. Els adscrits al Gabinet de Presidència de les Illes
Balears o al dels consellers o les conselleres.
d. Aquells altres en què així ho estableixi la relació de
llocs de feina, atesa la naturalesa de les seves funcions.
2. Correspon al conseller o a la consellera o a l’òrgan
equivalent al qual està adscrit el lloc de feina de lliure
designació proposar-ne l’adjudicació."
Per altra banda, l’article 80 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que:
"1. La lliure designació amb convocatòria pública
consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan
competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els
requisits exigits per al desenvolupament del lloc.
2. Les lleis de la Funció Pública que es dictin en relació al
desenvolupament del present Estatut establiran els criteris
per determinar els llocs que per la seva especial
responsabilitat i confiança poden cobrir-se pel procediment
de lliure designació amb convocatòria pública.
3. L’òrgan competent per al nomenament podrà recavar la
intervenció d’especialistes que permetin apreciar la
idoneïtat dels candidats.
4. Els titulars dels llocs de feina ocupats pel procediment
de lliure designació amb convocatòria podran ser cessats
discrecionalment. En el cas de cessament, se’ls assignarà un
lloc de treball conformement al sistema de carrera
professional propi de cada Administració Pública i amb les
garanties inherents de l’esmentat sistema."
També, l’article 55.1 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears regula que: "La provisió de llocs de feina
del personal al servei del Parlament de les Illes Balears
s’inspira en els principis de mèrit, de capacitat i antiguitat,
mitjançant la corresponent convocatòria pública que ha
d’establir els requisits exigits per a l’accés a la plaça
convocada, de conformitat amb el que es preveu a les relacions
de llocs de feina."
L’article 55.2 de l’esmentat Estatut preveu que: "El sistema
ordinari per proveir les places és el concurs. Excepcionalment,
es poden cobrir pel sistema de lliure designació els llocs que
així ho tenguin assenyalat específicament a la relació de llocs
de feina". La plaça d’uixer major s’ha de proveir pel sistema de
lliure designació perquè així ho estableix la Relació de Llocs de
Treball.
Finalment, l’article 55.4 de la norma anterior estableix que:
"Quan el sistema que s’hagi d’emprar sigui el de lliure
designació, correspon al lletrat oficial major formular la
proposta corresponent i a la Mesa del Parlament fer-ne el
nomenament."
Aquesta convocatòria s’ha traslladat a la Junta de Personal
que ha realitzat les observacions oportunes.
Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament, en sessió de
dia 19 de juny de 2018, atesa la necessitat i la urgència per
cobrir la plaça esmentada i atendre amb eficàcia i eficiència les
tasques d’organització i planificació del treball dels uixers i
assignades a l’uixer major i d’acord amb el que estableix
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l’article 55 de l'Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears, acorda d’aprovar la resolució de la convocatòria per
proveir pel sistema de lliure designació una plaça d’uixer major
vacant i dotada pressupostàriament del cos d’uixers/cos
d’administratius.
Resolució
1. Aprovar la convocatòria per proveir mitjançant el sistema
de lliure designació una plaça vacant i dotada
pressupostàriament del cos d’uixers/cos d’administratius per
ocupar el lloc de treball d’uixer major, atès que l’esmentada
plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a annex I d’aquesta resolució.
3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, a la pàgina web del Parlament i al tauler
d’anuncis de la Institució.
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ocupar el lloc de treball d’uixer major, grup C, subgrup C1/C2,
complement de destí 19 i complement específic de 1.228,86 €.
2. Requisits
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del cos
d’uixers i del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears, que es trobin en situació de servei actiu o situació
assimilada o bé en qualsevol altra situació administrativa,
excepte la de suspensió ferma, i amb un mínim de dos anys
d’antiguitat en la plaça d’uixer o d’administratiu.
b) Estar en possessió del títol C1 de català o equivalent,
expedit per l’òrgan competent en aquesta matèria de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per l’Escola Balear
d’Administració Pública o per l’Escola Oficial d’Idiomes.
c) Posseir el carnet B de conduir.

Interposició de recursos
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 Mesa 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
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 els articles 25 a 30 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.
A la seu del Parlament, 19 de juny de 2018
El president de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
Annex I
Bases de la convocatòria
1. Normes generals
Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant el
sistema de lliure designació una plaça vacant i dotada
pressupostàriament del cos d’uixers/cos d’administratius per

d) En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquesta convocatòria, en tot allò no previst en
aquestes bases s’estarà al que es disposa a l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears i de forma supletòria al que
regula el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
CAIB.
3. Provisió
La resolució de la present convocatòria i la cobertura de la
plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació segons
regula l’article 55.4 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears.
4. Presentació d’instàncies
a) El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
b) Les instàncies, d’acord al model que figura a l’annex II,
s’hauran de presentar al Registre General de l’Oficialia Major
de la cambra.
c) Juntament amb la instància els candidats adjuntaran la
certificació acreditativa de la seva antiguitat com a funcionari
de carrera del Parlament de les Illes Balears, de la plaça o
places ocupades en el Parlament de les Illes Balears o en altres
administracions públiques i de la situació administrativa actual,
així com del títol C1 de català i carnet B de conduir o
equivalents.
d) L’aspirant adjuntarà el currículum corresponent; la
veracitat de les dades lliurades seran responsabilitat de
l’aspirant.
e) Al dia següent al d’acabament del termini de presentació
de les sol·licituds, per part de l’Oficialia Major, es publicarà al
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tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquells
aspirants exclosos tindran 3 dies hàbils per esmenar les
deficiències. Finalitzat aquest termini es publicarà per part de
l’Oficialia Major la llista definitiva d’admesos i exclosos al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de la cambra.
5. Nomenament
a) L’oficiala major, un cop comprovat que els aspirants
reuneixen els requisits exigits a la base segona de la
convocatòria, d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears i
segons el principi de discrecionalitat, proposarà a la Mesa del
Parlament el nomenament de l’aspirant que consideri més idoni
per ocupar la plaça i, si la Mesa ho aprova, el president del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant la corresponent
resolució n’efectuarà el nomenament corresponent. En el cas
que la Mesa no aprovi la proposta, es refusarà aquesta i la plaça
continuarà vacant. Tanmateix, si l’oficiala major considera que
no hi ha aspirants idonis per ocupar la plaça, proposarà a la
Mesa que la convocatòria quedi deserta.
b) L’oficiala major o, per delegació d’aquesta, el cap de
Recursos Humans, realitzarà les funcions de secretari en tot allò
referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes i en
general totes les funcions que corresponguin al secretari en les
comissions tècniques de valoració.
c) El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador a partir
de la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d’instàncies.

Annex II
Model d’instància
El/la funcionari/a del cos______________________________
Sr./Sra.:___________________________________________
amb DNI núm._____________ i NRP núm.:_____________
que actualment ocupa la plaça de:_____________________
que prengué possessió d’aquesta el dia:________________ i
que es troba en situació administrativa de:______________

Expòs que reunesc les condicions requerides a les bases de
la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears núm.___ de data_______ , per la qual cosa:
Sol·licit ser admès o admesa a la convocatòria per cobrir la
plaça d’uixer major del Parlament de les Illes Balears pel
sistema de lliure designació.
Per aquest motiu, adjunt la certificació acreditativa de
l’antiguitat com a funcionari de carrera del Parlament de les
Illes Balears, de les places ocupades, de la situació
administrativa actual i de l’antiguitat a altres administracions
publiques, així com del títol C1 de català i del carnet B de
conduir o equivalents.
També s’adjunta el currículum vitae.
A la seu del Parlament, _ d____ de 2018
Signatura
Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

6. Notificació i presa de possessió
a) Es notificarà a l’aspirant seleccionat o seleccionada la
resolució de la Presidència amb el nomenament corresponent,
tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
b) El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un
mes, comptador des de la notificació del nomenament, prèvia
publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, tot d’acord amb l’establert a l’article 15 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears.
7. Altres disposicions
En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa al Decret 33/1994, del 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

E)
Resolució en relació amb la convocatòria per proveir
mitjançant el sistema de lliure designació una plaça vacant
i dotada pressupostàriament del cos d’uixers per ocupar el
lloc de treball de viceuixer major.
Antecedents
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears contempla dues places de viceuixer major, del grup C,
subgrup C2, complement de destí 18, i complement específic
de 927,77 € mensuals, vacants i dotades pressupostàriament.
L’adscripció de l’esmentada plaça és al cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.
Una de les places roman coberta per una funcionària de
carrera del cos d’uixers; l’altra plaça roman vacant i dotada
pressupostàriament.
L’article 79 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix
que:
"1. La lliure designació és el sistema de provisió dels llocs
que tenen establert aquest sistema en la relació de llocs de
feina, pel fet que impliquen una elevada responsabilitat o
que requereixen una confiança personal per exercir-ne les
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funcions. En conseqüència, es proveiran per lliure
designació els llocs següents:
a. Els de caràcter directiu.
b. Els de secretari o secretària personal o xofer o xofera
d’alt càrrec.
c. Els adscrits al Gabinet de Presidència de les Illes
Balears o al dels consellers o les conselleres.
d. Aquells altres en què així ho estableixi la relació de
llocs de feina, atesa la naturalesa de les seves funcions.
2. Correspon al conseller o a la consellera o a l’òrgan
equivalent al qual està adscrit el lloc de feina de lliure
designació proposar-ne l’adjudicació."
Per altra banda, l’article 80 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que:
"1. La lliure designació amb convocatòria pública
consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan
competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els
requisits exigits per al desenvolupament del lloc.
2. Les lleis de la Funció Pública que es dictin en relació al
desenvolupament del present Estatut establiran els criteris
per determinar els llocs que per la seva especial
responsabilitat i confiança poden cobrir-se pel procediment
de lliure designació amb convocatòria pública.
3. L’òrgan competent per al nomenament podrà recavar la
intervenció d’especialistes que permetin apreciar la
idoneïtat dels candidats.
4. Els titulars dels llocs de feina ocupats pel procediment de
lliure designació amb convocatòria podran ser cessats
discrecionalment. En el cas de cessament, se’ls assignarà un
lloc de treball conformement al sistema de carrera
professional propi de cada Administració Pública i amb les
garanties inherents de l’esmentat sistema."
També, l’article 55.1 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears regula que: "La provisió de llocs de feina
del personal al servei del Parlament de les Illes Balears
s’inspira en els principis de mèrit, de capacitat i antiguitat,
mitjançant la corresponent convocatòria pública que ha
d’establir els requisits exigits per a l’accés a la plaça
convocada, de conformitat amb el que es preveu a les relacions
de llocs de feina."
L’article 55.2 de l’esmentat Estatut regula que: "El sistema
ordinari per proveir les places és el concurs. Excepcionalment,
es poden cobrir pel sistema de lliure designació els llocs que
així ho tenguin assenyalat específicament a la relació de llocs
de feina." La plaça de viceuixer major s’ha de proveir pel
sistema de lliure designació perquè així ho estableix la Relació
de Llocs de Treball.
Finalment, l’article 55.4 de la norma anterior estableix que:
"Quan el sistema que s’hagi d’emprar sigui el de lliure
designació, correspon al lletrat oficial major formular la
proposta corresponent i a la Mesa del Parlament fer-ne el
nomenament."
Aquesta convocatòria s’ha traslladat a la Junta de Personal
que ha realitzat les observacions oportunes.
Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament, en sessió de
dia 19 de juny de 2018, atesa la necessitat i la urgència per
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cobrir la plaça esmentada i atendre amb eficàcia i eficiència les
tasques d’organització i planificació del treball dels uixers i
assignades al viceuixer major i d’acord amb el que estableix
l’article 55 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, acorda d’aprovar la resolució de la convocatòria per
proveir pel sistema de lliure designació una plaça de viceuixer
major vacant i dotada pressupostàriament del cos d’uixers.
Resolució
1. Aprovar la convocatòria per proveir mitjançant el sistema de
lliure designació una plaça vacant i dotada pressupostàriament
del cos d’uixers per ocupar el lloc de treball de viceuixer
major, atès que l’esmentada plaça roman vacant i dotada
pressupostàriament.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que
s’adjunten com a annex I d’aquesta Resolució.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, en la pàgina web del Parlament
i en el tauler d’anuncis de la institució.
Interposició de recursos
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 Mesa 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
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 els articles 25 a 30 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.
A la seu del Parlament, 19 de juny de 2018
El president de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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Annex I
Bases de la convocatòria

1. Normes generals
Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant el
sistema de lliure designació una plaça vacant i dotada
pressupostàriament del cos d’uixers per ocupar el lloc de treball
de viceuixer major, grup C, subgrup C2, complement de destí
18 i complement específic de 927,77 €.
2. Requisits
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

així com del títol B2 de català i carnet B de conduir o
equivalents.
d) L’aspirant adjuntarà el currículum corresponent; la
veracitat de les dades lliurades seran responsabilitat de
l’aspirant.
e) Al dia següent al d’acabament del termini de presentació
de les sol·licituds, per part de l’Oficialia Major, es publicarà al
tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquells
aspirants exclosos tindran 3 dies hàbils per esmenar les
deficiències. Finalitzat aquest termini es publicarà per part de
l’Oficialia Major la llista definitiva d’admesos i exclosos al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de la cambra.
5. Nomenament

a) Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del cos
d’uixers del Parlament de les Illes Balears, que es trobin en
situació de servei actiu o situació assimilada o bé en qualsevol
altra situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i
amb un mínim de dos anys d’antiguitat en les places d’uixers.
b) Estar en possessió del títol B2 de català o equivalent,
expedits per l’òrgan competent en aquesta matèria de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per l’Escola Balear
d’Administració Pública o per l’escola oficial d’idiomes.
c) Posseir el carnet B de conduir.
d) En relació amb es funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquesta convocatòria, en tot allò no previst en
aquestes bases s’estarà al que es disposa a l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears i de forma supletòria al que
preveu el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
CAIB.
3. Provisió
La resolució de la present convocatòria i la cobertura de la
plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació segons
regula l’article 55.4 de l’Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears.
4. Presentació d’instàncies
a) El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
b) Les instàncies, d’acord al model que figura a l’annex II,
s’hauran de presentar al registre de l’Oficialia Major de la
cambra.
c) Juntament amb la instància els candidats adjuntaran la
certificació acreditativa de la seva antiguitat com a funcionari
de carrera del Parlament de les Illes Balears, de la plaça o
places ocupades en el Parlament de les Illes Balears o en altres
administracions públiques i de la situació administrativa actual,

a) L’oficiala major, un cop comprovat que els aspirants
reuneixen els requisits exigits a la base segona de la
convocatòria, d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears i
segons el principi de discrecionalitat, proposarà a la Mesa del
Parlament el nomenament de l’aspirant que consideri més idoni
per ocupar la plaça, i si la Mesa ho aprova, el president del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant la corresponent
resolució n’efectuarà el nomenament corresponent. En el cas
que la Mesa no aprovi la proposta, es refusarà aquesta i la plaça
continuarà vacant. Tanmateix, si l’oficiala major considera que
no hi ha aspirants idonis per ocupar la plaça, proposarà a la
Mesa que la convocatòria quedi deserta.
b) L’oficiala major o, per delegació d’aquesta, el cap de
Recursos Humans, realitzarà les funcions de secretari, en tot
allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes i
en general totes les funcions que corresponguin al secretari en
les comissions tècniques de valoració.
c) El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador a partir
de la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d’instàncies.
6. Notificació i presa de possessió
a) Es notificarà a l’aspirant seleccionat o seleccionada la
Resolució de la Presidència amb el nomenament corresponent,
tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
b) El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un
mes, comptador des de la data de notificació del nomenament,
prèvia publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, tot d’acord amb l’establert a l’article 15 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
7. Altres disposicions
En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa al Decret 33/1994, del 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
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i a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Annex II
Model d’instància
El/la funcionari/a del cos____________________________
Sr./Sra.__________________________________________
amb DNI núm._____________ i NRP núm._____________
que actualment ocupa la plaça de________________________
que prengué possessió d’aquesta el dia___________________
i que es troba en situació administrativa de_______________
Expòs que reunesc les condicions requerides a les bases de
la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, núm.___ de data________ , per la qual cosa,
Sol·licit ser admès o admesa a la convocatòria per cobrir la
plaça de viceuixer major del Parlament de les Illes Balears pel
sistema de lliure designació.
Per aquest motiu, adjunt la certificació acreditativa de
l’antiguitat com a funcionari de carrera del Parlament de les
Illes Balears, de les places ocupades, de la situació
administrativa actual i de l’antiguitat a altres administracions
publiques, així com del títol B2 de català i del carnet B de
conduir o equivalents.
També s’adjunta el currículum vitae.
A la seu del Parlament, _ d______ de 2018
Signatura
Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 146, de 15 de juny
de 2018.
- Pàg. 8081, 8228 i 8229.
Apartat H)
On diu:
Sol·licitud de celebració de sessió plenària extraordinària
per al debat de presa en consideració de les Proposicions de
llei RGE núm. 3676/18, de modificació del Decret
100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment
d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments
sanitaris i el funcionament del registre de centres, serveis i
establiments sanitaris de les Illes Balears; RGE núm.
2953/18, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un
senador propi, amb independència del que triï l’illa
d'Eivissa; i RGE núm. 4406/18, de protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels dany que
pugui produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals (RGE núm.
6561/18).

8305

Hi ha de dir:
Sol·licitud de celebració de sessió plenària extraordinària
per al debat de presa en consideració de les Proposicions
de llei RGE núm. 2953/18, de reforma de l’article 69.3
de la Constitució Espanyola als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència
del que triï l’illa d'Eivissa; RGE núm. 3676/18, de
modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual
es regula el procediment d'autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament
del registre de centres, serveis i establiments sanitaris de
les Illes Balears; i RGE núm. 4406/18, de protecció de la
Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels dany
que pugui produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals (RGE núm.
6561/18).
Apartat J)
On diu:
Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària per tal de substanciar la presa en
consideració de les Proposicions de llei RGE núm. 3676/18,
de modificació del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual
es regula el procediment d'autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les
Illes Balears; RGE núm. 2953/18, de reforma de l’article
69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del
que triï l’illa d'Eivissa; i RGE núm. 4406/18, de protecció
de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
dany que pugui produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.
Ha de dir:
Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària per tal de substanciar la presa en
consideració de les Proposicions de llei RGE núm.
2953/18, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un
senador propi, amb independència del que triï l’illa
d'Eivissa; RGE núm. 3676/18, de modificació del Decret
100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el
procediment d'autorització sanitària dels centres,
serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les
Illes Balears; i RGE núm. 4406/18, de protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.
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