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1. PLE DEL PARLAMENT

•

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. REGLAMENT DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS

•

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2019, aprovà la modificació de les
comissions permanents, ex article 50.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

•

•

Palma, a 10 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

•

Modificació de les comissions permanents, ex article 50.4
del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Per tal de facilitar la tasca de control al Govern, adequar i
ajustar les competències de les comissions permanents a
l’estructura orgànica de l’administració de la comunitat
autònoma, l’article 50.4 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears preveu el següent:
“Dins els primers sis mesos de cada legislatura i durant
el termini d’un mes en el cas de reestructuració del Consell
de Govern, el Ple del Parlament podrà modificar les
comissions permanents a proposta de la Mesa i amb l’acord
de la Junta de Portaveus. La proposta de la Mesa serà per
iniciativa pròpia o a instància de dos grups parlamentaris o
d’una cinquena part dels diputats o diputades, i haurà de
contenir el criteri de distribució de competències entre les
noves comissions i aquelles que, si n’és el cas, en puguin
resultar afectades.”
Per la seva part el Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la
composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
desplegat pel Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de
les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la comunitat autònoma, i pel Decret
15/2019, de 4 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, configura un executiu amb onze conselleries, amb la
denominació i les competències descrites a l’article 2. En
concret, queda integrat per les conselleries que es relacionen:
•

•

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
amb les direccions generals/competències sobre energia i
canvi climàtic, innovació, política industrial i comerç.
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, amb les
direccions generals/competències sobre cultura, drets i

•

•

•

•
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diversitat, coordinació, relacions institucionals i amb el
Parlament, comunicació i advocacia.
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb les
direccions generals/competències sobre pressupostos,
finançament, tresor i patrimoni, relacions exteriors i fons
europeus.
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb
competències sobre model econòmic i ocupació, turisme,
treball i salut laboral i promoció econòmica, emprenedoria
i, economia social i circular.
Conselleria d’Afers Socials i Esports, amb les direccions
generals/competències sobre planificació, equipaments i
formació, infància, joventut i famílies, esports, serveis
socials, atenció a la dependència i cooperació.
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, amb les
direccions generals/competències sobre planificació,
ordenació i centres, personal docent, formació professional
i ensenyaments de règim especial, primera infància,
innovació i comunitat educativa, política universitària i
recerca i, política lingüística.
Conselleria de Salut i Consum, amb les direccions
generals/competències sobre prestacions i farmàcia, salut
pública, recerca en salut, formació i, acreditació i consum.
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb les direccions
generals/competències sobre transport marítim i aeri,
habitatge, mobilitat i transport terrestre, arquitectura i
rehabilitació.
Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb les direccions
generals/competències sobre espais naturals i biodiversitat,
residus i educació ambiental, recursos hídrics i territori i
paisatge.
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les
direccions generals/competències sobre agricultura,
ramaderia i desenvolupament rural, pesca i medi marí i
sobirania alimentària.
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
amb les direccions generals/competències sobre funció
pública i administracions públiques, modernització i
administració digital, emergències i interior, memòria
democràtica, transparència i bon govern i participació i
voluntariat.

Per tot això, es proposa la modificació de l’article 50.1 del
reglament del Parlament de les Illes Balears en els termes
següents:
Article únic
Es modifica l’article 50.1 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears en el sentit següent:
"l. Són comissions permanents legislatives les següents:
1r. La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de
la qual dependrà tot allò relacionat amb l'organització dels
poders de la comunitat autònoma, l'administració local, el
dret civil balear, la justícia, quan pertoqui, la cultura, la
igualtat, la memòria democràtica, el voluntariat i totes les
matèries legislatives que no depenguin expressament d'una
altra comissió.
2n. La Comissió d'Hisenda i Pressuposts, a la qual
correspondrà el treball parlamentari en matèria de
pressuposts de la comunitat autònoma i del control de les
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empreses públiques que en depenen, així com de la política
econòmica i financera general i dels imposts de la
comunitat autònoma; també coneixerà de les relacions
exteriors i dels fons europeus.
3r. La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
que haurà d'ocupar-se de tot el referit a obres públiques,
ordenació territorial, habitatge, medi ambient, residus i
transports.
4t. La Comissió de Turisme i Treball, que entendrà de tot
allò que es refereix a turisme, model econòmic i ocupació,
treball i salut laboral, promoció econòmica, emprenedoria
i economia social i circular.
5è. La Comissió d'Economia, encarregada del treball
parlamentari en matèria de comerç, indústria i innovació,
energia i canvi climàtic, agricultura, ramaderia,
desenvolupament rural, monts, pesca i sobirania
alimentària.
6è. La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, que tendrà encomanat el treball parlamentari en
matèria de serveis socials, seguretat social, dependència,
menors, famílies i joventut, cooperació, política social,
drets humans i esports.
7è. La Comissió d’Educació, Universitat i Recerca, que
tendrà encomanat el treball parlamentari en matèria de
planificació, ordenació i centres, personal docent, formació
professional i ensenyaments de règim especial, primera
infància, innovació i comunitat educativa, política
universitària i recerca i política lingüística.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3195/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a declaracions
responsables d'estades turístiques.
Des de l’1 d’agost de 2017 fins al 15 d’abril de 2019 s’han
presentat un total de 1.964 declaracions responsables d’inici
d’activitat turística d’habitatges objecte de comercialització
turística a l’illa de Mallorca.
Palma, 1 d'agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3196/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a modalitats de les
declaracions responsables d'estades turístiques.
Des de l’1 d’agost de 2017 fins al 15 d’abril de 2019 s’han
presentat 381 ETV (unifamiliars), 1.478 ETVPL
(plurifamiliars) i 105 ETV60 (dos mesos) a l’illa de Mallorca.
Palma, 1 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

8è. La Comissió de Salut, que entendrà de tot allò que es
refereix a salut, prestacions i farmàcia i també a consum i
a persones consumidores."
Disposició addicional primera
Aquesta modificació del Reglament del Parlament de les
Illes Balears quedarà sense efecte en acabar la X legislatura.
Disposició final primera
La Mesa del Parlament de les Illes Balears adoptarà totes
les disposicions necessàries a efectes de traslladar els
assumptes pendents a les comissions que resultin competents
per raó de la matèria a conseqüència de la entrada en vigor
d’aquesta modificació.
Disposició final segona
Aquesta modificació del Reglament del Parlament entrarà
en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 10 de setembre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3197/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a declaracions per
estades turístiques amb deficiències documentals.
No és possible donar una xifra d’expedients amb
deficiències documentals no esmenades. No obstant l’anterior,
cal dir que a data de 15 d’abril de 2019 de les 1964
declaracions responsables d’inici d’activitat turística
presentades n’hi ha 822 que han aportat tota la documentació
adjunta exigida per la Llei 6/2017 i n’hi ha 1.142 que es troben
en situacions administratives diferents; pendent d’inspecció,
pendent d’aportació de documentació o pendent de revisió de
la documentació aportada a requeriment de l’administració,
entre d’altres.
Palma, 1 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3198/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a inspeccions a
estades turístiques.
Entre expedients ja assignats a la Inspecció amb visita
pendent i visites ja realitzades hi ha un total de 170 expedients.
Palma, 1 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3199/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a sancions pe estades
turístiques.
D’entre l’entrada en vigor de la Llei 6/2017 s’han iniciat 45
expedients sancionadors per realitzar estades turístiques en
habitatges sense comptar amb el títol administratiu habilitant,
dels quals s’han finalitzar 4 expedients amb una sanció de
20.001€ cada un. La resta es troba en distintes fases de
tramitació pel procediment sancionador.
Palma, 6 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Una vegada l’expedient és correcte a nivell formal
s’analitza el projecte per part dels tècnics i es determina si el
projecte compleix els requisits de la disposició addicional 3a.
Si el projecte no els compleix es requereix al ciutadà una
modificació d’aquest. Aquesta modificació, quan es presenta,
en ocasions no esmena del tot el requerit i es torna a requerir al
ciutadà.
Per tant, no és possible calcular un temps mitjà que sigui
significatiu sobre l’emissió dels informes de la disposició
addicional 3a de la Llei 6/2017 ja que aquest temps depèn, en
gran part, de la celeritat del ciutadà en aportar la documentació
exigida.
El termini amb el qual ens regim és el disposat a la Llei
39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques que el xifra en 6 mesos. Així i tot,
destacar que mai no s’ha esgotat aquest termini en cap cas.
Palma, 6 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3202/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pujada de
categoria d'establiments turístics.
S’han presentat 86 comunicacions prèvies de modificació
de dades referides a canvis de categoria u obtenció d’aquesta
(cas dels agroturismes, turismes d’interior o hotels rurals).

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3200/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a solAlicitud
d'informe turístic.

Addicionalment s’han presentat 24 comunicacions prèvies
de modificació de dades referides a canvis de grup que
inclouen canvi en la categoria (per exemple, canvi
d’apartament turístic a hotel).
Palma, 1 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

S’han presentat 22 sol·licituds de modernització
d’establiments turístics amb un total de 24.856.579,94€, tots
ells referits a la disposició addicional 3a de la Llei 6/2017.
Palma, 1 d’agost de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 3237/19, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions a l'alberg de
La Victòria.

G)
A la Pregunta RGE núm. 3201/19, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a temps d'emissió
d'informes.
Quan es presenta una sol·licitud de modernització
d’establiments turístics en els termes de la disposició addicional
3a es comprova inicialment que s’ha presentat tota la
documentació exigida per la normativa turística. En cas
contrari, es requereix al ciutadà perquè l’aporti. Segons la
celeritat del ciutadà l’expedient queda aturat més o manco
temps.

El motiu va ser que es va optar per la via d’intentar dur a
terme les obres immediates, per això es va encarregar de
seguida el projecte necessari a la pròpia direcció general
d’arquitectura i es van realitzar els estudis geotècnics
necessaris, a més de posar en marxa de seguida les obres
corresponents a un mur exterior i a la façana que ja estaven
programades.
Palma, 19 d’agost de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

M)

A la Pregunta RGE núm. 3238/19, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de reserves
per a l'alberg de La Victòria.

A la Pregunta RGE núm. 3268/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació jurídica
sobre convenis.

L’inici del període de reserves es va iniciar l’octubre del
2018, al mes d’abril ja s’havien realitzat gairebé la totalitat de
les reserves d’aquest any.

Es va subscriure un conveni de col·laboració d’acord amb
e títol VII de la Llei 3/2003, de 6 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 1 d’agost de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Palma, 2 d’agost de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

K)

N)

A la Pregunta RGE núm. 3238/19, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nins i nines afectats pel
tancament de La Victòria a Alcúdia.

A la Pregunta RGE núm. 3307/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla d'infraestructures i eliminació
de barracons a les escoles per al curs escolar 2019-2020.

El tancament ha afectat 1.526 usuaris, on no sols es troben
nins i nines, també joves, adults alberguistes i famílies, a més
dels equips de monitors/es. Tots han tengut l’alternativa de ser
reallotjats al campament o a altres instal·lacions, 781 usuaris
han estat reallotjats al campament, 25 a altres instal·lacions,
331 han cancel·lat (principalment perquè ells mateixos han
trobat una alternativa) i 389 estan valorant si realitzen la seva
activitat al campament o a una altra instal·lació.

Els darrers cursos s’ha produït un increment sostingut de la
població escolar de les Illes Balears a un ritme constant de
1.500-2.000 nous alumnes per curs. Malgrat això, l’eliminació
d’aules modulars està planificada i s’està executant.

Palma, 1 d’agost de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

El pla d’infraestructures educatives és públic i es pot fer
seguiment a la plana web de la conselleria de la seva evolució.
La previsió d’actuacions per al període 2019-2023 es troba a la
web, a l’a d r e ç a: https://intranet.caib.es/sites/
M170905100932629/ca/
A final del curs 2018-19 (31 d’agost) el nombre d’aules
modulars s’haurà reduït a 95, a causa de la finalització de les
obres que s’estan executant actualment:

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3240/19, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de perill per als
treballadors i usuaris de l'alberg de La Victòria.
Ni els treballadors ni els usuaris de l’alberg han estat
exposats a cap perill. En el cas dels possibles despreniments de
la zona afectada (cara nord) es va precintar i tancar amb
tanques d’obra abans de l’obertura del mes de febrer, ja que es
revisa tot abans de la seva obertura i es detecten les patologies
abans de forma prematura abans que suposin algun perill.
La resta d’intervencions són aspectes d’adequació a
normativa (necessitat d’escales d’emergències, separació cuina)
que es troben en aquest dèficit des de l’any 1963. Cal dir que,
en qualsevol cas, en aquests moments eren més segures del que
havien estat en tota la seva història per l’existència de tots els
elements de detecció, extinció, seguretat i plans d’autoprotecció
amb què compta l’edifici.
Palma, 1 d’agost de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago i Rodríguez

Centre

Nombre d’aules
modulars retirades

CEIP Montuïri
IES Berenguer d’Anoia
IES Binissalem
CEIP Ponent
CEIP Es Vedrà
IES Joan Ramis i Ramis
IES Santa Maria

-1
-1
-9
-1
-1
-5
-5

Total

-23

Les actuacions previstes al Pla d’infraestructures educatives
permetran retirar les aules modulars dels centres educatius que
s’indiquen a continuació, fins a l’any 2023:
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Centre

Previsió de retirada
d’aules modulars

CEIP Ses Cases Noves
CEIP Sant Carles
CEIP Escola Nova
CEIP Punta de n’Amer
CEIP Sant Ferran
IES Llorenç Garcies i Font
CEIP Joan Veny i Clar
IES Damià Huguet
CEIP Ses Comes
CEIP Montaura
Cases de Sant Agustí
IES Son Pacs
IES CTEIB
IES Porreres
CEIP Blai Bonet
CEIP Mare de Déu de la
Consolació
CEIP Can Misses
CEIP Sant Miquel
CEIP Melcior Rosselló
CEIP Voramar
CEIP Pere Cerdà

-4
-2
-2
-5
-8
-2
-7
-4
-4
-2
-1
-1
-2
-2
-5

Total

-63

-1
-2
-3
-1
-4
-1

Palma , 5 de setembre de 2019
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March i Cerdà

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3346/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a nomenament d'alts
càrrecs.
Adjuntam la darrera informació referent al Comissionat
autonòmic del Govern de les Illes Balears a Madrid, publicada
en el BOIB de dia 3 d’agost del 2019 que podeu trobar a
l’enllaç
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11028/625173/acorddel-consell-de-govern-de-2-a-gosts-de-2019-p
Palma, 19 d’agost de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació

P)
A la Pregunta RGE núm. 3347/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a reunió de la presidenta del
Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma pel
tema dels creuers.
De moment, la presidenta no ha mantingut cap reunió amb
l’Ajuntament de Palma sobre aquest tema.
Palma, 19 d’agost de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3351/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a Servei d'Emergències 112.
Durant la legislatura passada el Govern de progrés va
augmentar el nombre de personal de la sala 112 del Centre
d’Emergències, tant amb la creació i la dotació de nous llocs de
feina a la RLT de GEIBASU, com amb la incorporació efectiva
de personal mitjançant la posada en marxa de successius
borsins de gestors.
L’evolució de la RLT ha estat la següent:
2015

2019

Increment (%)

2
9
45

5
13
60

+60
+31
+25

Caps de sala
Supervisors
Gestors

Durant els propers mesos, es té previst continuar amb
diferents processos per a la incorporació de nous treballadors.
La previsió de dimensionament del Centre d’Emergències
112 per als mesos d’estiu de 2019 és la següent:

Gestors
Supervisors
Caps de
sala

Torn de
matí

Torn de
tarda

Torn de nit

7/8
1/2
1/2

7/8
1/2
1/2

4/5
1
1

Palma, 1 d’agost de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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