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J) RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació dels usos dels locals comercials en els edificis d'HPO
per poder donar resposta i ser adaptats per a les persones amb dependència i necessitats especials de les Illes Balears, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 2985
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M) RGE núm. 9131/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiment d'una partida extraordinària i urgent per costejar
l'adquisició de material de protecció sanitari addicional per part dels centres educatius de Balears per al propers curs 2020-2021 i reforç
del servei de neteja dels centres, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència). 2988

N) RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la demanda
de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les fases de la COVID-19 i a la nova normalitat, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 2988

O) RGE núm. 9136/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació al senador en representació de la
comunitat autònoma de les Illes balears Sr. Vicenç Vidal i Matas, per les declaracions efectuades acusant de "torturadors" la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 2990

P) RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures econòmiques
fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els impactes econòmics derivats de l'emergència sanitària COVID-19, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 2990

Q) RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació dels treballadors fixos discontinus a l'Aeroport de
Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 2991

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 5850/20, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a pla de xoc previst pel Govern per al sector primari (anunciat per la consellera en data 26 de març). 2992

B) A la Pregunta RGE núm. 5902/20, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a compra pública alimentària. 2992

C) A la Pregunta RGE núm. 5903/20, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a plataforma única de venda. 2992

D) A la Pregunta RGE núm. 5904/20, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a sosteniment de preus del sector lacti. 2992

E) A la Pregunta RGE núm. 5920/20, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a creació de l'Observatori de preus de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. 2992

F) A les Preguntes RGE núm. 6060 a 6126/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a positius de coronavirus (COVID-19) del 30 de març al 6 d'abril a tots els municipis de les Illes. 2993

G) A les Preguntes RGE núm. 6163 a 6166/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA
a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca. 2993

H) A les Preguntes RGE núm. 6167 a 6170/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA
a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca. 2993

I) A les Preguntes RGE núm. 6171 a 6174/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA
a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca. 2993

J) A les Preguntes RGE núm. 6175 a 6178/20, presentades per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes pendents de pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA
a les illes d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca. 2994
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K) A les Preguntes RGE núm. 6196 a 6208/20, presentades per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a retallada per part del Govern central dels fons a la FP recaptats a través d'una càrrega del 0.7% sobre les nòmines
dels treballadors (1 a 13). 2995

L) A la Pregunta RGE núm. 6215/20, presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteris de distribució de les ajudes al sector pesquer per la crisi de la COVID-19. 2995

M) A les Preguntes RGE núm. 6216 a 6219/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a vendes de producte local. 2995

N) A les Preguntes RGE núm. 6220 a 6223/20, presentades per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a vendes de producte primari. 2995

O) A la Pregunta RGE núm. 6241/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a criteris de repartició dels 3.000 dispositius digitals chromebooks que ha comprat la Conselleria d'Educació.

2996

P) A la Pregunta RGE núm. 6244/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures davant la COVID en els centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel. 2996

Q) A la Pregunta RGE núm. 6245/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mesures davant la COVID en els centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel. 2996

R) A la Pregunta RGE núm. 6246/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a incidències a centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel durant el període d'estat d'alarma. 2996

S) A la Pregunta RGE núm. 6247/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a incidències a centres socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel amb motiu de la COVID-19. 2997

T) A la Pregunta RGE núm. 6248/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a ingressos de menors amb mesures judicials a centres socioeducatius. 2997

U) A la Pregunta RGE núm. 6256/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a subvencions i ajudes a Asaja i a Unió de Pagesos. 2997

V) A la Pregunta RGE núm. 6272/20, presentada pel diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a augment de la partida d'assegurances i el pla de xoc del sector primari. 2997

W) A les Preguntes RGE núm. 6296 a 6362/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a defuncions per coronavirus (COVID-19) als municipis de les Illes Balears. 2997

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9084/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre el pla i els protocols que es desenvolupen de cara al proper curs escolar 2020-2021. 2998

B) RGE núm. 9088/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre les previsions de funcionament dels centres d'educació infantil i escoletes de cara al proper curs escolar
2020-2021. 2998

C) RGE núm. 9089/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca sobre el curs escolar 2020-2021 i els protocols, programes i actuacions que pensa desenvolupar de cara a l'inici
del curs esmentat. 2998

D) RGE núm. 9090/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca davant el Ple de la cambra, sobre la vulneració dels drets lingüístics en els centres de les Illes Balears.

2998

E) RGE núm. 9109/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, davant el Ple de la cambra, sobre l'execució de les mesures pet al sector primari davant la COVID-19. 2998
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3.17. INFORMACIÓ

A) Correcció d'errates del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la
crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 8711/20). 2999

B) Correcció d'errates del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la
crisi ocasionada per la COVID-19. 2999
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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 26
de maig de 2020, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 8558/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a publicitat institucional
a la premsa local, que contestà la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat.

B) RGE núm. 8570/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reactivació de l'esport balear, que contestà la consellera d'Afers
Socials i Esports.

C) RGE núm. 8695/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització
dels doblers dels ajuntaments per part d'altres administracions,
que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

D) RGE núm. 8571/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanismes
de conciliació establerts per a les famílies amb fills amb alguna
discapacitat, que contestà la consellera d'Afers Socials i
Esports.

E) RGE núm. 8573/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'acord
marc per al manteniment de l'ocupació i la protecció del sector
serveis pactat amb els agents socials, que contestà el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball.

F) RGE núm. 8564/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a model
turístic per a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

G) RGE núm. 8696/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a accions del Govern davant la discriminació de Balears en el
repartiment del fons de rescat autonòmic, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

H) RGE núm. 8572/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a resultat de les
negociacions del Govern amb el Govern central per aconseguir
una reactivació econòmica, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

I) RGE núm. 8569/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
procediment per a la compra de material sanitari, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

J) RGE núm. 8575/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a model econòmic del
Govern, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació,

Universitat i Recerca, davant el Ple de la cambra, sobre el
procés de desescalada als centres educatius de les Illes
Balears (RGE núm. 8214/20).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de maig de 2020, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, qui informà sobre
el tema indicat.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual

es valida el Decret Llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual
s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per
fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada
per la COVID-19 (RGE núm. 8424/20).

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 26 de maig de 2020, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 7/2020, d’1
d’abril, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en
l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència
sanitària ocasionada per la COVID-19 (Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 77 de 9 de maig de 2020).

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de juny de 2020, d'acord amb el que disposa l'article
124 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 8711/20, del  Decret llei de mesures urgents
i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i
perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini de 8 dies més de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Economia.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern, 

CERTIFIC: 

Que el Consell de Govern, a proposta dels consellers i de
les conselleres, en la sessió de dia 13 de maig de 2020,
adoptà l'Acord següent:

2. Acord pel qual s'aprova el Decret llei de mesures urgents
i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Una administració moderna i eficient ha de simplificar les
estructures administratives, eliminar duplicitats d'actuació i
garantir el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de les administracions públiques, sens  perjudici que
la intervenció administrativa de l'activitat dels ciutadans i de les
empreses ha de continuar vetllant per l'interès general.
 

Actualment. la lluita contra els efectes de la COVID-19 està
posant en relleu una intensa activitat dels poders públics per
contenir i mitigar els efectes de la pandèmia, especialment a
partir de la declaració de l'estat d'alarma, duta a terme pel
Govern central mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de
març. 

En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la
protecció de la salut pública, que són prioritàries, adoptades per
les administracions públiques, és imprescindible també adoptar
mesures d'impuls de l'activitat econòmica i de simplificació
administrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma i
d les administracions insulars i municipals de les Illes Balears
adreçades a pal·liar, en el que sigui possible, els efectes de la
crisi sanitària en l'activitat productiva i el teixit empresarial de
les Illes Balears. 

El Govern i l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que han aprovat recentment diverses
disposicions normatives en els àmbits econòmic, social i
administratiu per lluitar contra les conseqüències de la malaltia,
disposen ara de les dades necessàries per d'adoptar noves
mesures que tenguin com a objectiu prioritari l'impuls de
l'activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels
tràmits administratius de les empreses i els professionals per
iniciar una activitat econòmica; l'agilitació i simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes
Balears; la simplificació de les relacions entre les
administracions públiques de les Illes Balears per millorar-ne
la coordinació i, en definitiva, per fer efectiu el dret de la
ciutadania, les empreses i els professionals d'accedir a l'exercici
de l'activitat econòmica d'una manera àgil i eficient.

Aquestes mesures s'han d'escometre sense dilacions, per la
qual cosa s'ha de fer ús de la figura del decret llei. 

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

Primer. Aprovar el Decret llei de mesures urgents i
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, que s'adjunta. 

Segon. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar-li que validi el Decret llei esmentat, d'acord
amb el que preveu l'article 49.2 de l'Estatut d'autonomia de les
Illes Balears.

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

Palma, a 13 de maig de 2020
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)
DECRET LLEI 8/2020, DE 13 DE MAIG, DE

MESURES URGENTS I EXTRAORDINÀRIES PER A
L’IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LA

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES

ILLES BALEARS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE
LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19

En el preàmbul de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
es diu que l’aportació de tots els habitants de les Balears ens
configura com una societat integradora, en la qual l’esforç és
un valor i la capacitat innovadora i emprenedora s’ha
d’impulsar i ha de continuar formant part del nostre tarannà de
sempre.

Per això, l’Estatut d’autonomia recull en l’articulat diverses
obligacions d’impuls de l’activitat econòmica, com també el
dret dels ciutadans a una bona administració, àgil i eficient, que
els faciliti l’exercici dels drets i les obligacions.

Així, per exemple, l’article 14.2 de l’Estatut diu que els
ciutadans tenen dret que les administracions públiques de les
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Illes Balears tractin els seus assumptes de forma objectiva i
imparcial, i en un termini raonable; l’article 16.1 de l’Estatut
disposa que els poders públics de les Illes Balears han de
defensar i promoure els drets socials dels ciutadans de les
Balears, que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés
econòmic, i l’article 24.1 disposa que els poders públics de la
comunitat autònoma han d’impulsar polítiques generals i
sectorials de foment i d’ordenació econòmica que tenguin com
a finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà i a llarg
termini.

En l’àmbit competencial, l’article 30.1 de l’Estatut disposa
que és competència exclusiva de la Comunitat Autònoma
establir el règim de funcionament de les seves institucions
pròpies, com també ho és el foment del desenvolupament
econòmic dins el territori de les Illes Balears, d’acord amb les
bases i la coordinació general de l’activitat econòmica, tal com
recull l’apartat  21 del mateix article 30. D’altra banda, l’article
31.6 de l’Estatut reconeix a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears les competències de desenvolupament legislatiu i
d’execució en l’ordenació i la planificació de l’activitat
econòmica de les Balears. Aquest mateix article recull, en
l’apartat 13, la competència de la Comunitat Autònoma en
matèria de règim local.

Una administració moderna i eficient ha de simplificar les
estructures administratives, eliminar duplicitats d’actuació i
garantir el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de les administracions públiques, sens perjudici que
la intervenció administrativa de l’activitat dels ciutadans i de
les empreses ha de continuar vetlant per l’interès general.

Actualment, la lluita contra els efectes de la COVID-19 està
posant en relleu una intensa activitat dels poders públics per
contenir i mitigar els efectes de la pandèmia, especialment a
partir de la declaració de l’estat d’alarma, duita a terme pel
Govern central mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de
març.

Al seu torn, l’adopció de les mesures dràstiques derivades
de l’estat d’alarma ha causat una severa limitació de la
mobilitat de les persones per reduir la propagació de la
pandèmia. I aquestes restriccions de mobilitat han causat alhora
que s’hagi aturat bona part de l’activitat econòmica i laboral.

Parlant de l’aturada directa d’una tercera part del teixit
productiu de les nostres illes, que afecta al voltant de 150.000
persones treballadores i més de 20.000 empreses. Tot plegat,
som davant una crisi econòmica sobrevinguda, d’origen
sanitari, d’abast global i sense precedents, que, a diferència de
crisis econòmiques anteriors, ha suposat una aturada en sec de
gran part de l’activitat en general i que pot tenir una
recuperació més lenta, atesa la particular especialització de les
Illes en el sector turístic.

Les estimacions del Govern de les Illes Balears situen la
caiguda de la nostra economia en més del 30 % del PIB i d’uns
145.000 llocs de feina per a 2020. Des del punt de vista social,
una primera resposta ha estat impulsar una eina inclusiva i
protectora, tant per a treballadors com per a empreses: els
expedients de regulació temporal de l’ocupació per causa de
força major. Aquest instrument ha permès disposar d’una xarxa
de protecció a la qual s’han pogut afegir, essencialment, els
treballadors indefinits i fixos discontinus dels sectors afectats.

En canvi, els treballadors temporals vinculats al turisme,
com també una part dels temporals no turístics, s’han trobat de
cop sense feina, i han ingressat directament a l’atur, amb unes
perspectives molt difícils a curt termini. Aquest fet ha provocat
el trànsit a l’atur d’una quantitat enorme de persones, i ens ha
tornat a situar en xifres superiors als 70.000 desocupats.

En resum, ens trobam davant una economia pràcticament
paralitzada, un consum intern molt dèbil  i uns mercats turístics
emissors que presenten moltes incerteses. En termes laborals,
tenim una xifra de treballadors sense feina sense precedents,
atès que a hores d’ara superen les 200.000 persones.

Així, doncs, resulta de vital importància per a la cohesió
econòmica i social de les Illes Balears adoptar mesures valentes
que estimulin la nostra economia alhora que ofereixin garanties
laborals a milers de famílies i aportin noves perspectives al
teixit productiu del territori.

La transcendència i importància del moment, i també les
mesures per afrontar-lo han duit el Govern a cercar el consens
i pactar les mesures recollides en aquest text, consensuades en
la Mesa del Diàleg Social; per la qual cosa, la participació dels
agents econòmics i socials més representatius ha estat cabdal i
suposa una garantia de l’equilibri entre l’impuls econòmic i la
protecció social dels treballadors.

En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la
protecció de la salut pública, que són prioritàries, adoptades per
les administracions públiques, resulta imprescindible també
adoptar mesures d’impuls de l’activitat econòmica per
assegurar el manteniment de la major part de llocs de feina per
a treballadors i treballadores que actualment es troben en una
situació d’extrema fragilitat i mesures de simplificació
administrativa de l’Administració de la Comunitat Autònoma
i de les administracions insulars i municipals de les Illes
Balears adreçades a pal·liar, en el que sigui possible, els efectes
de la crisi sanitària en l’activitat productiva i el teixit
empresarial de les Illes Balears.

El Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que han aprovat recentment diverses
disposicions normatives en els àmbits econòmic i laboral,
social i administratiu per lluitar contra les conseqüències de la
malaltia, disposen ara de les dades necessàries per adoptar
noves mesures que tenguin com a objectiu prioritari l’impuls de
l’activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels
tràmits administratius de les empreses i els professionals per a
iniciar una activitat econòmica; l’agilitació i simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes
Balears; la simplificació de les relacions entre les
administracions públiques de les Illes Balears per millorar-ne
la coordinació i, en definitiva, per fer efectiu el dret de la
ciutadania, les empreses i els professionals d’accedir a
l’exercici de l’activitat econòmica d’una manera àgil i eficient.

Aquestes mesures s’han d’escometre sense dilacions, per la
qual cosa s’ha de fer ús de la figura del decret llei.

II

Aquest Decret llei té per objecte, per tant, establir
determinades mesures de rang legal de simplificació
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administrativa, de foment de l’activitat econòmica i l’activitat
laboral, per clarificar i simplificar les obligacions que la
normativa vigent imposa a les administracions públiques de les
Illes Balears i, consegüentment, als ciutadans i a les empreses,
a fi de contribuir a la recuperació econòmica tan bon punt sigui
possible.

Amb la legislació vigent, les empreses han de complir
múltiples requeriments a l’hora d’iniciar i de mantenir llur
activitat empresarial. L’existència de procediments
d’autorització molt complexos i poc pautats fa que la
possibilitat d’iniciar una activitat s’allargui en el temps molt
més del que seria recomanable per garantir la necessària
competitivitat empresarial. En aquests moments, és una
prioritat del Govern impulsar un canvi de model de relació
entre les empreses i l’Administració que faciliti l’activitat
econòmica, dipositi la confiança en l’empresariat i, a la vegada,
redueixi l’excés de càrregues i tràmits burocràtics.

Aquest Decret llei té com a finalitat principal assolir un
funcionament més eficaç i eficient de les administracions de les
Illes Balears, per fer front als efectes de la crisi econòmica que
esdevé com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per
la COVID-19, per la qual cosa pretén:
• Impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació

mitjançant una gestió més eficient dels recursos de les
administracions públiques.

• Millorar la tramitació dels procediments administratius,
especialment els procediments de control de les activitats
econòmiques subjectes a la intervenció administrativa que
estableix la legislació sectorial, per mitjà de la reducció,
l’agilitació i la simplificació dels tràmits, sempre garantint
la tramitació ambiental associada, si escau.

• Consolidar instruments de col·laboració i de coordinació
entre les administracions públiques de les Illes Balears en
l’exercici de les competències de regulació, intervenció i
control de l’activitat econòmica.

En el context actual cal configurar la simplificació
administrativa no com una obligació de les administracions
públiques, sinó com un veritable dret subjectiu de la ciutadania,
les empreses i els professionals.

Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen els
ciutadans i les empreses requereix la intervenció dels
ajuntaments. Això fa que les entitats locals tenguin un paper
essencial, com a Administració responsable, en els
procediments establerts en la legislació vigent.

La simplificació de l’activitat administrativa ha de servir
per millorar els procediments regulats per les normatives local
i sectorial dels àmbits competencials de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de manera que, sense renunciar
a la protecció de l’interès general, la reducció de terminis i
l’augment de l’eficiència de recursos en els procediments
d’autorització i control de les activitats econòmiques
repercuteixi de manera directa en la reducció de costs per a les
empreses per reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació.

Per això, els principis en què s’inspira la regulació
continguda en aquest Decret llei, com a principis d’actuació de
les administracions públiques al servei efectiu dels ciutadans,
són: la simplificació administrativa, l’optimització dels recursos

públics, l’eficiència, la confiança legítima i el control de la
gestió.

I també són principis d’actuació, en relació amb la
intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat
econòmica, que es tenen en compte:
• La llibertat en l’exercici de l’activitat econòmica.
• La intervenció administrativa mínima a l’inici de l’activitat.
• L’impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir

càrregues a les empreses i als professionals.
• La responsabilitat dels titulars d’empreses i dels

professionals en el compliment dels requisits exigits en
l’exercici de l’activitat econòmica.

• L’establiment de mesures de control i disciplina per validar
el compliment dels requisits exigits.

• L’estandardització dels requisits exigits per les
administracions per iniciar i desenvolupar l’activitat
econòmica.

• La facilitació de les relacions de les empreses i els
professionals amb les administracions públiques de les Illes
Balears.

III

Aquest Decret llei s’estructura en sis capítols, quaranta-un
articles, set disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i disset disposicions finals.

En el capítol I, regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació.

El capítol II, referit a l’estímul econòmic i la simplificació
administrativa, estableix, en la secció primera, que els
mecanismes d’intervenció administrativa en l’exercici de
l’activitat econòmica són, amb caràcter general, la declaració
responsable i la comunicació prèvia, i conté un mandat a les
administracions públiques subjectes a aquest Decret llei
d’establir mecanismes de col·laboració i coordinació per a
l’exercici de les facultats d’intervenció, inspecció o control
conjunta.

La secció segona d’aquest capítol introdueix una sèrie de
mesures de caràcter temporal per fer front als efectes de l’estat
d’alarma, que tenen com a finalitat contribuir a la reactivació
econòmica i a la simplificació administrativa, i conté també una
mesura de suport social i determinades disposicions que han de
facilitar la selecció de personal per atendre serveis estratègics,
l’acompliment de les funcions d’inspecció i control per part de
personal funcionari, com també garantir els serveis públics en
la temporada estival.

En primer lloc, i amb l’objectiu de contribuir a la
reactivació econòmica i potenciar el sector de la construcció,
s’estableix un règim excepcional de declaració responsable per
a determinades obres i instal·lacions que s’hagin d’executar en
sòl urbà, subscrita per la persona promotora i dirigida a
l’ajuntament corresponent, la qual cosa serà d’aplicació fins al
31 de desembre de 2021.

Amb la mateixa idea de potenciar, com a sector de
diversificació econòmica, el sector especialitzat en la
construcció i el manteniment d’embarcacions nàutiques, i per
valorar l’objectiu de recollida municipal de residus en les
condicions adequades als anomenats punts verds, s’introdueix
un article que estableix un procediment urbanístic extraordinari
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per a l’ordenació de sistemes generals d’infraestructures i
serveis específics, que ha de vigir durant un període de dos
anys.

Es pretén, així, fomentar la creació de forma àgil d’àrees
urbanitzades aptes per a la implantació d’instal·lacions
destinades a la construcció, emmagatzematge i manteniment
d’embarcacions. Per al desenvolupament d’aquestes àrees
urbanitzades aptes per a la implantació de les activitats
assenyalades, es podrà recórrer a l’habilitació de zones
industrials en sòl urbà i urbanitzable, o bé a la definició de
sistemes generals en qualsevol classe de sòl. Igualment es vol
incentivar la localització d’espais adequats per a l’impuls
tecnològic de les energies renovables i, finalment, facilitar la
implantació de punts verds municipals per a una gestió més
sostenible dels residus.

L’article 7 es refereix a la possibilitat de donar incentius per
a la millora dels establiments turístics, per tal que puguin dur
a terme obres de modernització. Això permetrà assolir dos
objectius: d’una banda, continuar en la línia d’incentivar la
modernització de la indústria turística i, de l’altra, incentivar un
augment del sector productiu relacionat amb les reformes o
construccions, la qual cosa té una clara incidència en l’augment
de la contractació laboral. Com a principals novetats d’aquest
article respecte d’anteriors disposicions sobre la qüestió, cal
esmentar que fixa un període de vigència fins al 31 de
desembre de 2021. També disposa un termini màxim de tres
mesos per emetre l’informe preceptiu de l’Administració
turística, en l’àmbit evidentment de les seves competències.
També incorpora nous criteris d’eficiència energètica i, així
mateix, preveu expressament —i, per tant, ho possibilita— que
allotjaments turístics existents, però que ja no formen part dels
definits per la normativa turística actual, s’hi puguin acollir
sempre que les obres tenguin per objecte que l’establiment
quedi enquadrat en un dels grups definits actualment, així com
un augment de categoria.

L’article 8 estableix per a l’any 2020 l’excepció de
limitacions temporals estivals per a obres d’edificació,
modificació, reparació i enderrocaments, relatives a la
temporada turística, que estiguin vigents en qualsevol
normativa autonòmica, insular o municipal.

En matèria d’habitatge, temporalment s’eximeixen els
arrendataris de l’exigència d’acreditar el dipòsit de fiança a què
fa referència l’article 59 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l’habitatge de les Illes Balears, en les sol·licituds d’ajudes al
lloguer, convocades a partir de l’entrada en vigor d’aquest
Decret llei i fins al 31 de desembre de 2020, sense que aquesta
suspensió eximeixi l’arrendador de l’obligació de dipositar les
fiances.

En el difícil context actual, resulta imprescindible garantir
que les ajudes públiques de lloguer, pel fet que són una
important mesura en la política d’habitatge, arribin a les
persones que veritablement les necessiten, amb independència
que hi pugui haver un incompliment per part de l’arrendador,
del qual l’arrendatari no és, en cap cas, responsable. Per aquest
motiu, se suspèn temporalment l’exigència als arrendataris
d’acreditar el dipòsit de la fiança per a les sol·licituds d’ajudes
públiques al lloguer, sense que això suposi la suspensió de
l’obligació per als arrendadors.

També s’estableix una prestació econòmica extraordinària
de compensació d’atencions en l’entorn familiar i el suport a
cuidadors no professionals per a persones en situació de
dependència als quals s’ha suspès el servei de centre de dia a
causa de la crisi sanitària de la COVID-19, amb una vigència
inicial de quatre mesos, prorrogables per acord del Consell de
Govern.

En matèria de personal, s’estableixen mesures
extraordinàries per a la selecció de personal funcionari interí
per prestar serveis en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
i en el Servei de Renda Social Garantida de la Direcció General
de Serveis Socials, per atendre necessitats urgents ocasionades
per la crisis sanitària, social i econòmica provocada per la
COVID-19.

Així mateix, es preveu que, des de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei i fins al 31 de desembre de 2020, el
personal amb funcions inspectores de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears estigui facultat per inspeccionar i aixecar
acta, si escau, respecte de qualsevol matèria que li sigui
encarregada relacionada principalment amb les normes
derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
dins l’àmbit competencial del Govern de les Illes Balears, i
sempre que la funció inspectora no requereixi una elevada
especialització en relació amb les competències materials de la
conselleria d’adscripció.

Finalment, s’estableixen determinades mesures que afecten
el personal al servei de l’Administració de la Comunitat
autònoma, referides al gaudi de vacances, en atenció a la
situació especial provocada per la declaració de l’estat
d’alarma i les mesures de desescalada posteriors. En concret,
se suspèn, per a l’any 2020, l’aplicació de les normes
reglamentàries o convencionals que regulen el període ordinari
de vacances, que es pot circumscriure als mesos de juliol i
agost, per tal de garantir el manteniment dels serveis de
l’Administració en cada una de les fases de transició fixades pel
Ministeri de Sanitat.

El capítol III estableix mesures específiques relatives al
Servei de Salut de les Illes Balears i regula el sistema
d’adquisició d’equips de protecció individual i de
medicaments, en atenció al fet que el Decret llei 4/2020, de 20
de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de
contractació, convenis, concerts educatius i subvencions,
serveis socials, medi ambient, procediments administratius i
pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19, va establir que l’adopció de qualsevol tipus de
mesura o actuació per part dels òrgans de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector
públic instrumental autonòmic per fer front de manera directa
o indirecta als efectes de la COVID-19 justifica la necessitat
d’actuar de manera immediata.
 

Atesa l’evolució de la crisi sanitària, resulta imprescindible
mantenir de manera ininterrompuda la dotació suficient
d’equips de protecció individual per als professionals sanitaris,
com també per a la resta de  personal al servei de
l’Administració autonòmica i dels ens del sector públic
instrumental.

Analitzada la capacitat del mercat per suportar el primer
impacte de la demanda generada per la crisi sanitària, resulta
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d’interès general establir un procediment  àgil per a
l’adquisició, atès que s’ha detectat que ni el mercat nacional ni
l’europeu no poden, actualment, proporcionar, amb la rapidesa
i l’abast necessaris, les dotacions suficients per al personal al
servei de l’Administració sanitària.

Per això, aquest capítol regula un procediment d’adquisició
que, en la mesura que és possible, garanteix també els principis
de concurrència i d’igualtat dels operadors econòmics. A aquest
efecte, l’interès general en la tramitació d’aquest tipus de
sistema d’adquisició ha de ser apreciat i degudament justificat
per cada òrgan de contractació, i es preveu que les necessitats
que s’hagin de satisfer i les condicions del subministrament es
donin a conèixer a través de la pàgina web.

La crisi sanitària que ha produït la propagació del virus de
la COVID19 ha provocat també que el Servei de Salut de les
Illes Balears hagi d’adquirir, mitjançant tramitació
d’emergència, el subministrament de bates de protecció, guants,
mascaretes, busos, davantals de plàstic, ulleres, caputxes,
polaines, pantalles, solució hidroalcohòlica i viricida, i
qualsevol altre element que es consideri necessari per al
tractament i la prevenció de la COVID-19, ateses les moltes
dificultats que es preveuen per comprar aquest material per les
vies ordinàries, durant un període llarg de temps (que es calcula
en 24 mesos) per mor de les mancances de subministrament
d’aquests productes pels proveïdors habituals.

Per això, amb aquest Decret llei també es pretén fomentar
que aquests productes siguin elaborats per empreses locals que
tenen o poden tenir la capacitat necessària per produir-los,
facilitant-ne l’adquisició posterior.

Així mateix, s’estableix que el Servei de Salut de les Illes
Balears pot abonar les matèries primeres o els productes
acabats, per bestreta, com també que el Govern de les Illes
Balears pot establir incentius econòmics per a les empreses que
produeixin i distribueixin aquest material en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma.

D’altra banda, aquest capítol també regula l’adquisició de
medicaments d’ús hospitalari, i estableix un sistema conforme
al qual es fixen condicions generals, que poden incloure o no
rebaixes sobre el preu administrativament establert de
finançament a càrrec del Sistema Nacional de Salut, obertes a
una pluralitat de proveïdors, amb la possibilitat d’incorporació
posterior d’altres operadors econòmics, en atenció a la doctrina
establerta pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en una
sentència de 2 de juny de 2016 (Dr. Falk Pharma GmbH contra
DAK-Gesundheit, assumpte C-410/14, punts 41 i 42).

En aquest context, i amb la finalitat de preservar la millor
relació entre eficiència i l’adequada gestió sanitària, es regula
un sistema de provisió de medicaments en el qual no se licita,
pel fet que ja existeix un preu determinat mitjançant un
procediment administratiu, negociat entre l’Administració i el
laboratori farmacèutic, i fins i tot en alguns casos acords de risc
compartit o de sostre de despesa que s’hi incorporen, amb què
es regulen per tant les condicions de l’adquisició, que s’ha
d’aplicar a les adquisicions de les entitats integrades en el
Sistema Nacional de Salut que constitueixin poder adjudicador.

S’estableix també el règim econòmic de la prestació
farmacèutica a través de les oficines de farmàcia, i es regula el

procediment mitjançant el qual s’ha de retribuir al Col·legi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears l’import de les
receptes mèdiques oficials, tot això conformement al Reial
decret 1718/2010, de 17 de desembre, que estableix la recepta
mèdica com un document normalitzat que dona suport a la
gestió i facturació de la prestació farmacèutica que reben els
usuaris del Sistema Nacional de Salut.

Es té present el fet que la col·laboració entre el Servei de
Salut de les Illes Balears i el Col·legi de Farmacèutics de les
Illes Balears per a la dispensació activa de les especialitats
farmacèutiques, els efectes i accessoris, les fórmules magistrals
i els preparats oficials que estiguin inclosos en la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut es regeix per la
normativa sanitària, la farmacèutica estatal i autonòmica, i la
relativa a la prestació farmacèutica i a la de la Seguretat Social,
i també es té en compte la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, que regula els convenis de
col·laboració, per la qual cosa s’entén que aquesta
col·laboració està exclosa de l’àmbit de la contractació pública
i s’ha d’instrumentar mitjançant un conveni de col·laboració
entre ambdues institucions, en atenció al fet que la naturalesa
de la col·laboració entre el Servei de Salut i el Col·legi de
Farmacèutics obeeix a una finalitat comú d’interès públic.

Finalment, s’estableixen una sèrie de mesures referides a la
gestió del personal, en atenció a l’especial situació de crisi
sanitària, que han de permetre, en determinats supòsit, la
prestació de serveis en règim de teletreball i facilitar la
mobilitat temporal del personal estatutari, quan les necessitats
del servei ho requereixin. Així mateix, aquesta norma també
conté una regulació específica per al treball en torns de feina.
Totes aquestes mesures van dirigides a facilitar la gestió i
l’adaptació a les noves condicions de vida produïdes per la
pandèmia de la COVID-19.

La primera consisteix a proporcionar un marc legal perquè
es pugui donar cobertura al teletreball dins el món estatutari.
Durant aquesta crisi, el personal especialment sensible (més
grans de seixanta anys, professionals amb patologies com
MPOC, cardiopaties, malalties renals o oncològiques, diabetis,
etc.) ha estat retirat de la primera línia de feina i s’ha establert
que poguessin acomplir les seves funcions en la modalitat de
teletreball, ja sigui fent consultes per via telefònic o per
videoconferència. També s’han hagut de tancar serveis de
consultes externes i sales d’operacions, per tal d’evitar
l’exposició dels professionals i prevenir contagis, i, en la
mesura que ha estat possible, s’ha fet la feina en la modalitat de
teletreball. Ara bé, aquesta situació no està prevista en l’Estatut
marc ni en el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
i resulta necessari tenir un marc legal per poder establir les
condicions en què s’ha de dur a terme.

Quant a la regulació de la mobilitat forçosa temporal pel
personal estatutari, resulta totalment necessària per garantir
l’assistència en les situacions urgents i inajornables, en què el
professional hagi de prestar el seu servei fora del centre
assignat. En aquestes situacions, és quan s’evidencia que la
manca de segons quines especialitats poden suposar un
problema per garantir l’atenció als usuaris, sobretot pel fet de
la doble i triple insularitat que patim. S’han de preveure els
casos en què els especialistes puguin estar afectats per la
pandèmia, o bé que hi hagi un increment d’activitat en segons
quins centres i no pugui ser assumida pel personal assignat. Per
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això resulta imprescindible disposar d’una eina jurídica que
prioritzi l’interès general sobre l’interès particular per permetre
donar cobertura a la població. El mecanisme de mobilitat
forçosa temporal és un instrument fonamental per garantir la
continuïtat assistencial, i està regulat amb una sèrie de
paràmetres d’objectivitat per evitar qualsevol arbitrarietat.

Pel que fa a la jornada de treball, és necessari clarificar els
torns de feina, en jornada tant diürna com nocturna i en els
torns rotatoris, per establir de manera clara, des d’un punt de
vista normatiu, la nova situació. El distanciament social implica
uns nous canvis en la gestió d’agendes, cites als usuaris, per fer
proves complementàries, etc., la qual cosa fa que sigui inviable
mantenir el funcionament actual. S’ha d’evitar en tot moment
l’aglomeració d’usuaris a les sales d’espera i centres dels
diferents dispositius de la xarxa assistencial, i això requereix un
canvi organitzatiu i una redistribució de la jornada de treball,
els quals han de respectar sempre el còmput horari anual que
està establert en el Servei de Salut.

El capítol IV incorpora un conjunt de preceptes que tenen
per objecte establir un règim especial en matèria de
subvencions, per a totes les administracions de les Illes Balears,
que s’aplicarà fins al 31 de maig de 2021.

En una situació crítica com l’actual, en què és fonamental
transvasar recursos del sector públic al sector privat per tal que
la societat col·labori en la recuperació de la normalitat perduda,
es considera un objectiu prioritari facilitar la posada en marxa
de línies eficaces de subvenció que impulsin el
desenvolupament dels sectors productius i que puguin pal·liar
els efectes socials i econòmics provocats per la crisi sanitària
de la COVID-19.  

A aquest objectiu respon, en primer lloc, l’establiment d’un
procediment molt simplificat d’elaboració i aprovació de les
bases reguladores de les subvencions, amb la particularitat que
poden incorporar les convocatòries corresponents. Amb
aquesta mesura és probable que es redueixi a menys de quinze
dies la tramitació i l’aprovació de les bases reguladores, sempre
que tenguin per objecte accions de foment en els àmbits
materials que determina el mateix Decret llei.

En segon lloc, i seguint l’exemple d’altres administracions
que han adoptat mesures similars, s’estableixen regles
específiques adreçades principalment a flexibilitzar els terminis
per executar els projectes i activitats subvencionats i per
justificar les despeses necessàries per materialitzar-los.
Igualment s’han pres algunes decisions per tal de dotar
d’agilitat els mecanismes de comprovació del bon ús dels fons
públics. Així mateix, es faculten les administracions públiques
per compensar les despeses efectuades directament per a
l’execució de projectes i activitats que hagin resultat paralitzats
o cancel·lats a causa de la situació generada per la declaració
de l’estat d’alarma o per l’adopció de mesures de lluita contra
els efectes de la crisi sanitària. Aquesta compensació serà
possible encara que l’execució del projecte o l’activitat no es
pugui reprendre.

Respecte a les ajudes a què fa referència l’article 2.3 del
Text refós de la Llei de subvencions en relació amb
determinades ajudes que no tenen la consideració legal de
subvenció, i en especial per a les que tenen caràcter
assistencial, que es puguin convocar en el marc del que preveu

la lletra a) del mateix l’article 2.3, s’estableix, amb caràcter
excepcional, un procediment urgent i simplificat per a
l’aprovació de les disposicions generals que les hagin de
regular, en línia amb el que aquest Decret llei estableix en
matèria de bases reguladores.

Finalment, i per tal d’aclarir els dubtes que hi pugui haver
en relació amb l’eventual exercici de les competències
municipals sobre el desenvolupament econòmic local, s’ha
considerat necessari referir-se al fet que els ajuntaments poden
emprar els instruments de foment prevists en aquest Decret llei,
com a manifestació de l’exercici de la seva pròpia competència
en els termes que resulten de la lletra t) de l’apartat segon de
l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i del règim local de les Illes Balears, sense perjudici de
l’exercici, en qualsevol moment, d’aquesta competència i de les
altres que els són pròpies d’acord amb la normativa local. En
el mateix sentit, es fa referència a la competència que, en
aquesta matèria, tenen els consells insulars, d’acord amb la
previsió continguda en l’article 36.1.d) de la Llei de bases de
règim local. 

El capítol V inclou diverses normes específiques en matèria
pressupostària, d’hisenda i de patrimoni. L’article 33 estableix
determinats beneficis fiscals aplicables a taxes portuàries de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en atenció a l’actual
situació de crisi. Els articles 34 i 35 suprimeixen o redueixen
els pagaments a compte o parcials que, al marge de l’activitat
econòmica efectiva, es preveuen en el cas de determinats
tributs, com és ara el cas de l’impost sobre les estades
turístiques a les Illes Balears en règim d’estimació objectiva, i
també el cas de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar
relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de
tipus C o d’atzar, amb l’objecte d’evitar una càrrega tributària
absolutament deslligada de la capacitat econòmica del subjecte
passiu. Els articles 36 i 37 regulen la possibilitat que els
recursos disponibles del fons per afavorir el turisme sostenible,
corresponents a projectes no executats en el marc dels plans
anuals del turisme sostenible dels anys 2016 a 2019, i també els
recursos del fons de l’any 2020, per al qual ja no s’ha d’aprovar
el pla anual del turisme sostenible, s’apliquin a despeses i
inversions per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19.
En aquest sentit, atès que la crisi produïda per la pandèmia és
no només sanitària sinó també social i econòmica, i ateses
també les necessitats d’implementar polítiques públiques per
pal·liar aquests efectes, es considera imprescindible preveure
legalment que aquests recursos es puguin destinar a les
finalitats que des del Govern es considerin necessàries, en
forma de projectes o de línies de despesa o inversió, en el marc
del programa pressupostari de despesa 413G, al qual fa
referència l’article 11 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

L’article 38 preveu el règim aplicable a les donacions que
es facin per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la COVID-19, semblantment a la manera com ho
han fet altres comunitats autònomes, com ara, entre d’altres, la
Comunitat Autònoma de València per mitjà del Decret llei
4/2020, de 17 d’abril.
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L’article 39 aborda la regulació destinada a depurar
l’aparença jurídica que resulta de la denominada contractació
irregular, especialment dels contractes verbals, la qual cosa ha
de permetre, alhora, el reconeixement extrajudicial del crèdit
que pertoqui en cada cas a favor del prestador del bé o servei,
atesa la problemàtica suscitada per la regulació insuficient
d’aquesta qüestió, de la qual, avui en dia, únicament es
preveuen possibles pagaments a compte, com a mesura cautelar
o provisional del procediment que correspongui, en l’apartat 8
de l’article 70 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, introduït
a aquest efecte per mitjà de la Llei 18/2016, de 29 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2017.

Per dur a terme aquesta regulació, s’ha tingut present la
necessitat de donar una resposta urgent als casos en què un
particular porta a terme una prestació a favor de
l’Administració a títol onerós sense que aquesta pugui abonar
la factura corresponent per raó de no haver seguit els
procediments administratius pertinents, tant en la normativa
pressupostària com en la relativa a contractació pública, i
particularment per raó de no haver-se formalitzat cap contracte
i, per tant, no haver-se perfeccionat el vincle jurídic entre les
parts, amb la consegüent inexistència jurídica del contracte. En
aquest sentit, s’ha d’entendre que la inexistència jurídica del
contracte —a efectes del procediment que s’ha de seguir per a
la seva declaració— preval respecte dels eventuals vicis de
nul·litat dels actes administratius previs i separables, la revisió
dels quals per mitjà del procediment de revisió d’ofici regulat
en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i al qual
es refereix l’article 41 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, només té sentit per al cas de
contractes existents, és a dir, per al cas de contractes que, amb
independència de la seva nul·litat intrínseca com a
conseqüència de l’eventual nul·litat dels actes previs i
separables, existeixen jurídicament perquè es varen formalitzar
d’acord amb el que exigeix la legislació contractual, ja des de
la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que va traslladar la perfecció del
contracte de l’acte —unilateral— d’adjudicació a la
formalització —bilateral— del contracte, i va convertir
d’aquesta manera l’adjudicació en un acte merament separable,
com la resta d’actes previs de preparació i licitació. Així doncs,
si jurídicament el contracte no existeix, deixa de tenir sentit
qualsevol anàlisi sobre la seva validesa o nul·litat en cas
d’haver existit.

Així mateix, d’acord amb la jurisprudència, no és rellevant
que l’empresari pugui conèixer les irregularitats de
procediment, sinó que el que és transcendent és que
l’Administració hagi sol·licitat i acceptat els serveis prestats, la
qual cosa implica un enriquiment injust que s’ha de reparar.
Especialment en un moment de crisi com l’actual, aquesta
reparació no es pot demorar ni pot suposar una càrrega més per
al contractista, que l’empenyi al recurs o al litigi per poder
liquidar el deute contret.

Certament, l’enriquiment sense causa es pot resoldre tant en
l’àmbit administratiu com en el judicial. En l’àmbit
administratiu, una via per reparar aquest enriquiment injust,
quan, atesa la inexistència jurídica del contracte, el
procediment de revisió d’ofici d’actes nuls no és el que escau
realment, podria ser el reconeixement extrajudicial del crèdit.
No obstant això, aquesta via —a la qual es refereix la

normativa pressupostària local vigent, si bé únicament a
l’efecte de determinar l’òrgan competent per al
reconeixement— constitueix un procediment accessori o
d’execució —anàleg al procediment de liquidació del contracte,
quan aquest és declarat nul, que resulta del que disposa l’article
42 de la Llei 9/2017, abans esmentada— que s’ha de limitar a
concretar i quantificar la regularització o liquidació de les
prestacions efectuades en el marc del contracte inexistent, quan
no és possible la restitució recíproca entre les parts, i també la
imputació de la despesa corresponent en el pressupost vigent,
i que, per tant, ha de derivar d’un procediment principal o
substantiu pel qual es declari expressament i formalment la
inexistència jurídica del contracte.

Doncs bé, tot i que aquest tipus d’actuacions
—contractacions irregulars i verbals—, que donen lloc a
contractes jurídicament inexistents, són relativament habituals,
no hi ha una normativa específica que reguli ni la declaració de
la inexistència del contracte, d’una banda, ni la liquidació
d’aquest a conseqüència de la inexistència jurídica declarada,
de l’altra, amb la consegüent inseguretat jurídica en l’actuació
dels centres gestors i dels proveïdors, que han prestat
normalment de bona fe els béns o serveis sol·licitats. Això és
el que es regula per mitjà d’aquesta nova norma, de manera que
l’acte declaratiu d’inexistència del contracte es produeixi en el
marc d’un procediment administratiu que s’ha d’iniciar d’ofici
i que s’ha de tramitar d’acord amb les previsions generals del
títol IV de la Llei 39/2015, abans esmentada, sense necessitat
de dictamen preceptiu del Consell Consultiu de les Illes
Balears, i de manera que, en execució d’aquest acte declaratiu,
es pugui tramitar el reconeixement extrajudicial del crèdit
inherent a la liquidació o regularització del contracte inexistent.
Tot això s’ha de fer sens perjudici que es prevegi expressament
la possibilitat d’acumular ambdós procediments, en la mesura
que en el moment de la iniciació del procediment declaratiu es
disposi de tots els elements de judici per resoldre també la
liquidació o regularització corresponent.

El capítol VI estableix mesures per considerar
infraestructures estratègiques en matèria de transport públic de
viatgers les infraestructures necessàries per donar un nou
impuls al desplegament i la millora del transport públic de
viatgers a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Concretament, en el cas del transport de viatgers per carretera
resulta necessari dotar la xarxa d’elements auxiliars, com les
mateixes parades de bus o les infraestructures de
subministrament de combustible, l’execució efectiva de les
quals sovint implica tant les diferents administracions públiques
com els agents privats. Aquestes infraestructures, que  sovint no
són gestionades per les autoritats de transport, sempre són
imprescindibles per configurar una vertadera xarxa pública de
transports amb uns estàndards de qualitat i competitivitat de
primer nivell. Per aquesta raó, es remarca la consideració
d’infraestructures estratègiques de les parades o les
infraestructures auxiliars de subministrament de combustible,
molt especialment les de gas natural i els punts de càrrega
elèctrica, per tal de facilitar-ne la implantació i fomentar-les, en
el marc de l’estratègia d’impuls a la mobilitat sostenible, a la
transició energètica i a la lluita contra el canvi climàtic, amb les
quals el Govern de les Illes Balears s’ha compromès des de fa
uns quants anys.

Atès que es considera d’interès general i urgent per a la
població d’aquestes illes disposar de més edificacions
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destinades a habitatge protegit, sociosanitari, assistencial i
administratiu, la disposició addicional primera, que du per títol
«Reconversió i canvi d’ús d’establiments d’allotjament turístic
i edificacions amb usos no residencials», estableix un
procediment singular i extraordinari per tal que, respecte dels
edificis que determina, es pugui instar un procediment davant
l’administració competent en relació amb el darrer ús de
l’edificació, perquè aquesta pugui concedir el canvi d’ús,
sempre que es compleixin les condicions fixades —entre les
quals, disposar de l’informe preceptiu i vinculant de
l’ajuntament afectat— i que quedi justificada l’oportunitat i la
idoneïtat del canvi.

La disposició addicional segona, referida a la certificació de
verificació documental, regula un mecanisme de col·laboració
voluntari dels ajuntaments amb els col·legis professionals per
tal d’agilitar les tramitacions urbanístiques, les quals en alguns
casos acumulen una demora que va més enllà del que és
raonable i suposa un obstacle important per a la dinamització
econòmica i la modernització del teixit productiu, a més de
l’impacte que té en la política d’habitatge.

Amb la finalitat d’atreure la implantació d’empreses
tecnològiques al ParcBit, la disposició addicional tercera
d’aquest Decret llei estableix mesures per agilitzar la tramitació
i les reformes necessàries de la normativa per fer possible que
les inversions tecnològiques que es vulguin fer dins el parc hi
tenguin cabuda. Es deroguen totes les disposicions amb rang
igual o inferior a aquest Decret llei que el contradiguin i, en
particular, l’apartat 2 de la disposició addicional novena de la
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears.

D’altra banda, la disposició addicional quarta estableix una
pròrroga de les autoritzacions administratives del transport
col·lectiu del Parc Nacional de Cabrera, fins al dia 31 de
desembre de 2020, en el context d’excepcionalitat actual, a fi
de poder establir amb garanties el marc per atorgar les
autoritzacions futures adaptat a les noves situacions.

La disposició addicional cinquena s’ocupa dels equipaments
recreatius que gestiona l’IBANAT, com a infraestructures d’ús
públic destinades al gaudi i l’esbarjo dels ciutadans de les Illes
Balears al medi natural.

Aquestes infraestructures permeten tenir un contacte amb la
natura d’una manera gestionada i sostenible, i per a moltes
persones de les Illes Balears que no són propietàries d’un espai
en sòl rústic constitueixen l’únic recurs per gaudir d’una estada
amb les famílies i els amics en un entorn natural.

Els espais recreatius que gestiona l’IBANAT es classifiquen
en àrees recreatives, zones d’acampada, refugis i aparcaments,
i també en formen part algunes infraestructures de finques
públiques. Les administracions públiques fa més de vint anys
que gestionen alguns d’aquests espais recreatius sense que se
n’hagi determinat enlloc l’existència. Per aquesta raó, es
considera necessari determinar els equipaments recreatius
gestionats per l’IBANAT, per tal de poder-hi executar, de
manera immediata i urgent, les actuacions de manteniment i
millora necessàries per oferir a tots els ciutadans de les Illes
Balears el servei adequat que correspon a l’Administració
pública.

La disposició addicional sisena obeeix a la situació
d’emergència i necessitat en matèria d’habitatge que es dona al
terme municipal de Palma, i té en compte la funció social que
delimita el dret de propietat, raons per les quals es considera
necessari suspendre la possibilitat de presentar declaracions
responsables d’inici d’activitat relatives a habitatges objecte de
comercialització turística fins al 31 de desembre de 2021.

La disposició addicional setena conté determinades
previsions específiques per a Formentera, en atenció a les
característiques geogràfiques especials d’aquesta illa, conforme
a les quals el Consell Insular pot establir, mitjançant una nova
ordenança, un règim específic de limitacions temporals per
obres estivals durant la temporada turística del 2020 aplicable
a les obres a què fa referència l’article 8 d’aquest Decret llei, i
no li serà aplicable l’excepcionalitat que preveu l’article 2.2 in
fine de la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials
estratègics de les Illes Balears.

La disposició derogatòria única deroga totes les normes de
rang igual o inferior a aquest Decret llei que el contradiguin o
s’hi oposin i, en particular, l’article 5 de la Llei 6/2010, de 17
de juny, de mesures urgents per a la reducció del dèficit públic,
el qual estableix que els òrgans de contractació de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens
instrumentals han de demanar un informe a la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts sobre les
repercussions pressupostàries i els compromisos financers en
els contractes de concessió d’obres i de serveis, i sobre la
incidència del contracte en el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària. Ara bé, en aquest mateix sentit,
s’ha de tenir en compte que l’actual article 333.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de
caràcter bàsic, ja estableix que, amb caràcter previ a la licitació
de contractes de concessió d’obres o de serveis, s’ha de tenir
l’informe preceptiu de l’Oficina Nacional d’Avaluació quan es
facin aportacions públiques a la construcció o a la explotació,
quan les tarifes de la concessió siguin assumides totalment o
parcialment pel poder adjudicador o quan l’import de les obres
o despeses de primer establiment superi el milió d’euros; i
també, que aquesta Oficina ha d’informar sobre els acords de
restabliment de l’equilibri econòmic. D’aquesta manera, llevat
que la Comunitat Autònoma creï un òrgan equivalent, tots els
òrgans de contractació han de demanar a l’Oficina Nacional
d’Avaluació l’emissió d’aquests informes, amb l’adhesió prèvia
de la Comunitat Autònoma a aquests efectes. A més, d’acord
amb l’article 69 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les
denominades despeses estructurals requereixen l’autorització
prèvia de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, i aquesta autorització ja té en
compte l’impacte econòmic, en termes de sostenibilitat
financera, de la despesa o la inversió corresponent, per la qual
cosa l’informe que preveu l’article 5 de la Llei 6/2020 ja no és
realment necessari actualment.

També es deroga l’apartat 2 de la disposició addicional
novena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears, en coherència amb la previsió continguda en
la disposició addicional tretzena d’aquest Decret llei. Així
mateix es deroguen els articles 109 i 110 de la Llei 7/2013, de
26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, en coherència amb les
modificacions introduïdes mitjançant la disposició final segona
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i els articles 163 i 196 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears,
en coherència amb les modificacions introduïdes mitjançant la
disposició final cinquena, d’una banda, perquè no cal el
procediment d’aprovació de plans especials urbanístics per a
projectes de tramvia i atès que no té sentit, una vegada
modificada la naturalesa dels estudis de viabilitat, la vigència
d’un comitè avaluador que en valori el resultat, quan aquesta
funció queda inclosa en el procés, públic i transparent, de
tramitació dels estudis informatius o bé del procés de
planificació i aprovació de cada una de les grans
infraestructures de transports segons la legislació sectorial
pertinent.

En matèria de guies de turisme, es deroga l’article 4 de la
Llei 5/2004, de 20 de desembre, de creació del Col·legi Oficial
de Guies Turístics de les Illes Balears, i d’aquesta manera se
suprimeix el caràcter obligatori de la col·legiació, amb la qual
cosa se cerca, d’una banda, la plena adequació de la normativa
balear a la legislació bàsica de l’Estat i a la doctrina del
Tribunal Constitucional relativa als articles 22, 35 i 36 de la
Constitució, i, de l’altra, la desaparició d’un obstacle a la lliure
competència en l’àmbit del guiatge turístic. També es deroguen
la disposició transitòria setena de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, i la disposició transitòria
primera del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals
i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació
d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern
de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les
empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, en coherència amb les modificacions legislatives
contingudes en aquest Decret llei.

En matèria de territori, es deroguen tres normes
relacionades amb la supressió de la Comissió de Coordinació
de Política Territorial (l’article 4 de la Llei 4/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació del territori de les Illes Balears, l’apartat
1 de l’article 6 de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del
territori, i el Decret 13/2001, de 2 de febrer, d’organització i
funcionament de la Comissió de Coordinació de Política
Territorial), sens perjudici que aquest Decret llei fomenti la
participació, la col·laboració i la coordinació entre les
administracions autonòmica i insulars en la redacció dels
instruments d’ordenació territorial mitjançant altres
instruments.

Finalment, es deroguen els apartats 2, 3 i 5 de l’article 6 del
Decret 63/2017, de 22 de desembre, de principis generals dels
procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció
a la Dependència per a gent gran en situació de dependència,
per eliminar restriccions en l’accés a llistes d’espera de centres
de dia o residències i per facilitar els canvis entre llistes de
centres o serveis.

Les disposicions finals modifiquen diverses normes amb
rang de llei i alguna norma reglamentària. En aquest cas, la
mateixa disposició n’estableix la deslegalització posterior.

La disposició final primera estableix diverses modificacions
legislatives i reglamentàries de simplificació procedimental en
matèria de medi ambient. Concretament, modifica l’article 9 de
la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais

de rellevància ambiental (LECO), i l’article 7 del Decret
51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i
compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, encara que aquesta darrera, per la seva naturalesa,
pot ser alterada mitjançant una disposició reglamentària. Es
pretén, d’aquesta manera, agilitar la tramitació de planejaments
ambientals per tal d’assolir els objectius europeus de
planificació en el context actual, i es considera necessari
introduir un apartat en l’article 7 per aclarir que, per tramitar
els expedients d’indemnitzacions i compensacions per obres i
instal·lacions per obres i depuració d’aigües residuals, és
preceptiu un sol informe, que ha de ser emès per la persona
titular de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Així
mateix, i atès que s’ha detectat la necessitat d’aclarir un aspecte
interpretatiu de l’article 13.4 de l’Ordre del conseller de Medi
Ambient de 3 de maig de 2006 per la qual s’estableixen les
bases reguladores de subvencions per a activitats d’educació
ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense
ànim de lucre (publicada en el BOIB núm. 71, de 16 de maig),
aquest apartat es modifica per introduir més flexibilitat en la
programació de les activitats subvencionables. Aquests ajuts
són molt importants per donar suport al tercer sector ambiental,
molt afectat per la COVID-19, i ho seran encara més si s’hi
incorporen més facilitats per a les entitats. Cal tenir en compte
que el confinament per la pandèmia ha coincidit amb els mesos
en què habitualment les entitats organitzen més accions
d’educació ambiental.

La disposició final segona introdueix una sèrie de
modificacions en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, encaminades a simplificar els tràmits en la
implementació de noves activitats o la modificació i
modernització de les existents. En aquest sentit, desplega les
mesures exigides per a l’inici i la modificació d’activitats
considerades innòcues, diferents dels requisits que s’exigeixen
per a activitats que poden tenir impacte sobre l’entorn en què
es fan.

La nova regulació estableix un equilibri entre la normativa
comunitària i estatal en matèria de serveis i els interessos
derivats de l’ordenació dels usos del sòl i de l’urbanisme. Per
tant, les actuacions que tenen una transcendència urbanística
(perquè impliquen l’execució d’obres) es diferencien de les que
tan sols suposen actuacions de modernització o adaptació de les
activitats per fer-les més competitives i adequades a les
circumstàncies del moment. Quan les actuacions impliquin la
realització d’obres, s’ha de seguir l’itinerari ja previst en la
normativa urbanística, la qual garanteix la convergència dels
interessos generals, a més de la protecció de béns jurídics de
transcendència especial, com ara el medi ambient o el
patrimoni històric.  

Estrictament en l’àmbit de les activitats, el control
administratiu se centra en els mecanismes que ja preveu la Llei
7/2013 i que pivoten, d’una banda, sobre la responsabilitat del
titular, que ha de mantenir les condicions de les activitats al
llarg del temps i ha de complir amb el deure de les revisions
periòdiques a què l’obliga la Llei, i, de l’altra, sobre el control
municipal a través de les potestats de control i inspecció que
l’autoritat municipal ha de dur a terme de forma directa o a
través d’entitats col·laboradores acreditades.
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La disposició final tercera modifica la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. Atès que la
situació d’emergència residencial es pot veure incrementada a
causa de la pèrdua de poder adquisitiu de gran part de la
societat balear, resulta indispensable introduir mecanismes per
fomentar la construcció d’habitatges protegits dins el sol urbà
dels municipis, sempre garantint la rendibilitat econòmica de la
iniciativa privada, per la qual cosa es modifiquen diversos
articles de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears.

Els canvis en l’estructura sociodemogràfica i la composició
del nombre de membres per llar fan necessari flexibilitzar la
regulació de les dotacions en sòl urbanitzable. Així es facilita
la diversitat en les dimensions dels habitatges i es fomenten uns
serveis i dotacions d’acord amb les necessitats socials. Quant
a la previsió d’aparcaments en sòls urbanitzables, és important
i urgent garantir espais per a vianants i modalitats sostenibles
i segures. En aquest sentit, tant els principis de la mobilitat
sostenible com les recomanacions de distanciament social
actuals fan indispensable facilitar la reducció de l’espai
d’aparcament a la via pública en sols urbanitzables.

També és necessari agilitar la tramitació per fer efectiu un
canvi d’ús dels equipaments públics, a fi de garantir l’adaptació
dels serveis públics a les necessitats de la ciutadania,
especialment en el context de crisi per la COVID-19, en què les
necessitats socials i els espais públics requereixen una
adaptabilitat ràpida a les noves circumstàncies.

Així mateix, s’introdueixen diverses modificacions que
tenen com a propòsit la simplificació de càrregues, en cas
d’aprovació del projecte de reparcel·lació i l’aprovació dels
estatuts i les bases de les juntes de compensació, amb
l’eliminació de la càrrega d’haver d’acudir al consell insular
per subrogació, fent que el silenci administratiu sigui efectiu en
seu municipal, com és la tendència de la resta de legislacions
urbanístiques.

Impulsar la inspecció tècnica de les edificacions en relació
amb el cicle de l’aigua contribueix a promoure la feina en
matèria d’adaptació de les instal·lacions existents, i la protecció
del medi terrestre i marí, i implica, a més, evitar els abocaments
d’aigües fecals en entorns naturals, la qual cosa exigeix també
la modificació legislativa corresponent.

Finalment, en un context en què s’agilitza la tramitació
administrativa per a la construcció, cal garantir el compliment
de la normativa vigent. L’establiment d’una sanció mínima en
el cas d’infraccions urbanístiques suposarà un mecanisme àgil
i eficient en matèria de prevenció, així com de procediment
sancionador efectiu contra els incompliments.

La disposició final quarta modifica diverses normes en
matèria turística. Els apartats primers i tercer tenen com a
objectiu respondre a la derogació d’una sèrie de disposicions
que atorgaven un termini als establiments per adaptar-se als
requisits d’autoavaluació que va incorporar el Decret 20/2011,
de 18 de març, pel qual s’estableixen les disposicions generals
de classificació de la categoria dels establiments d’allotjament
turístic en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les
Illes Balears, o als determinats pel vigent Decret 20/2015, de
17 d’abril, atès que es considera que la situació d’incertesa
provocada per la crisi ha de conduir a disposar d’un marge de

flexibilitat tant per als establiments com per a les
administracions turístiques en l’exigència d’aquest compliment.
Per tant, tot i suprimir el termini, també es modifica l’article 31
de la Llei 8/2012 per tal de deixar clar que, en defensa dels
consumidors i usuaris, els establiments turístics s’han
d’identificar amb la categoria que realment els correspondria en
funció del Decret vigent i eventualment del Decret 20/2011, i
s’habilita l’Administració per obrir procediments d’ofici per tal
de reclassificar els establiments. En tot cas, s’habilita també la
possibilitat, en casos excepcionals, de poder acollir-se al que
determina l’article 25 de la Llei, relatiu a les dispenses.

L’apartat segon introdueix la prohibició d’instal·lar
dispensadors automàtics d’alcohol als establiments turístics en
defensa de la salut dels consumidors i usuaris.

D’altra banda, per tal de donar un impuls a l’activitat
turística en el moment en què es pugui recuperar una certa
normalitat, es considera necessari dotar el principal motor
econòmic d’aquestes illes d’uns instruments que permetin
incidir en el punt de vista de les Illes Balears com a destinació
segura. En aquest sentit, l’apartat quart d’aquesta disposició
modifica l’article 88.7 de la Llei 8/2012, i el concordant del
Decret 20/2015, de desplegament, per tal de permetre que els
menors de quinze anys puguin ocupar llits supletoris als
establiments d’allotjament turístic, sempre amb un màxim de
dos per unitat d’allotjament. Així mateix, permet que les unitats
d’allotjament declarades com a individuals que disposin d’àrea
de dormitori amb més de 10 m2 útils (en consonància amb el
Decret 145/1997, de 21 de novembre, d’habitabilitat) puguin
ser ocupades com a dobles, sempre que, alhora, altres
habitacions dobles s’ocupin com a individuals i, per tant, no es
sobrepassi la capacitat declarada d’ocupació de l’allotjament.
Amb aquestes dues mesures es permet que els allotjaments
disposin d’eines adequades per aconseguir acomodar els grups
familiars o els grups de turistes amb vincles de confiança, de la
manera més pròxima i desitjada possible, sense sobrepassar la
capacitat màxima, amb la qual cosa es remarca la idea de les
Illes Balears com a destinació segura.

El cinquè apartat modifica la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les  Illes Balears, en el sentit de donar una nova
redacció a l’article 90, relatiu als establiments turístics donats
de baixa definitivament, que presenta com a grans novetats
eliminar la possibilitat de reobertura en unes condicions
excepcionals que ja no es consideren adients amb la situació
turística del nostre arxipèlag, i introduir una referència expressa
a la possibilitat d’instar un procediment extraordinari i singular
per canviar l’ús respecte de determinats allotjaments turístics i
edificacions amb usos no residencials, sempre sota el
procediment i les condicions determinats en la disposició
addicional d’aquest Decret llei que tracta de la qüestió.

L’apartat 6 modifica la lletra a) de l’article 98 de la Llei
8/2012, per tal de donar als inspectors de turisme la possibilitat
de no identificar-se en l’exercici de la seva activitat, si aquesta
pot interferir en l’actuació inspectora, així com adquirir béns o
serveis per obtenir proves també sense la necessitat
d’identificar-se, a l’efecte de lluitar contra l’intrusisme en
aquests temps de crisi.

Finalment, l’apartat set modifica el punt 9 de l’article 87 del
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius
de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans
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assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les
Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels
establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, per tal de
desplegar l’article 88.7 de la Llei 8/2012, concordant amb la
modificació que ara es du a terme, i, atès que es tracta d’una
norma reglamentària, n’estableix la deslegalització posterior
assenyalant que aquesta modificació pot ser alterada mitjançant
disposició reglamentària.

La disposició final cinquena modifica diversos articles de
la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat
sostenible de les Illes Balears, amb la finalitat de facilitar
l’execució de projectes de la xarxa de transports de viatgers per
carretera i ferrocarril a les nostres illes, i ajudar a combatre de
forma més efectiva l’intrusisme en el sector del transport,
especialment en uns moments en què cal donar suport a tot el
sector del transport públic de viatgers. Les mesures de millora
de l’efectivitat en la lluita contra l’intrusisme es despleguen
mitjançant la modificació de l’article 75, amb la qual es reforça
el control de la inspecció de transport, i amb els canvis
introduïts en els articles 112 i 114, destinats a impedir
determinades pràctiques fraudulentes que són especialment
greus en el cas de l’illa d’Eivissa.

L’apartat 2 de l’article 120 es modifica per introduir, en el
procés de decisió de la implantació de noves línies ferroviàries,
els criteris de rendibilitat social que complementin els propis de
la viabilitat financera i econòmica que cal dur a terme a l’hora
de fer la planificació de l’ampliació de la xarxa ferroviària o la
implantació de noves línies de tramvia en els àmbits urbà i
metropolità. La modificació de l’article 121 suposa, així
mateix, revisar el procés d’aprovació dels projectes de noves
línies ferroviàries, adoptant la fórmula dels estudis informatius
com a eina d’anàlisi, estudi d’alternatives i valoració dels
aspectes socioeconòmics i territorials de cada una per tal de
fonamentar el procés d’aprovació de nous projectes
d’ampliació de la xarxa ferroviària, també aplicables a
projectes de tramvia, a fi de garantir en tot moment la
transparència i la participació pública en la presa de decisions,
però donant una via més senzilla per a la tramitació, de forma
paral·lela i conjunta amb el procés d’avaluació ambiental. La
via de l’estudi informatiu, recollida també en l’article 5 de la
Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari estatal,
que recull així mateix els criteris marcats per diverses
directives europees en la matèria, és la via més habitual en el
desplegament de la xarxa ferroviària en el nostre entorn proper,
cosa que la fa també recomanable per al cas de la nostra
comunitat autònoma.

Mitjançant la modificació de l’article 132, se simplifiquen
diversos criteris de la tramitació d’obres i instal·lacions a la
zona de domini públic ferroviari. D’altra banda, la modificació
de l’article 133 permet aclarir diferents qüestions en relació
amb el límit d’edificació paral·lel a la xarxa ferroviària que la
casuística viscuda des de l’aprovació de la Llei 4/2014 fan
recomanable adoptar per ajustar millor aquests límits a la
realitat existent, sobretot a zones urbanes, sense posar en risc
la mateixa seguretat ferroviària. L’article 161 es modifica per
revisar el procediment d’establiment de noves línies de tramvia
que transcorren per més d’un municipi: s’elimina la necessitat
de redactar un pla especial urbanístic per a la seva consecució,
i es fixa l’estudi informatiu com a eina de planificació
d’aquestes noves línies en l’àmbit urbà, sempre comptant amb

la necessària cooperació dels ajuntaments afectats. L’article
162 permetrà fer el mateix per al cas de tramvies que circulin
només per un sol municipi. Finalment, la modificació de
l’article 195 s’escomet per redefinir l’estudi de viabilitat que
calia fer, previ a la redacció del projecte, en cas de voler
implantar grans infraestructures de transport. En el cas de les
infraestructures ferroviàries, aquest estudi de viabilitat queda
inserit en el marc de l’estudi informatiu i tot el procés d’anàlisi
s’hi associa, mentre que en el cas de les infraestructures no
ferroviàries es remet a la legislació sectorial de cada un dels
projectes perquè inclogui, en el marc de la seva planificació,
l’estudi de viabilitat. Alhora s’elimina la necessitat de fer
aquests estudis en el cas de les estacions de viatgers, atès que
no sembla necessària la seva obligatorietat per la seva menor
envergadura.

La disposició final sisena modifica els articles 17, 19 i 47
de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i hi afegeix una nova disposició
addicional, la sisena. La modificació dels articles 17 i 19 de la
Llei 5/1990, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, suposa una actualització dels tràmits referits a estudis
i projectes que inclouen travesseres urbanes, o bé els necessaris
per a la tramitació d’avantprojectes o projectes relatius a noves
carreteres, duplicacions de calçades i variants, i implica, entre
altres novetats, que es permeti la publicació electrònica
d’aquests projectes. De la Llei 5/1990 se’n canvia, així mateix,
l’article 47, per poder agilitar el desmuntatge d’estructures o
obres executades dins la zona d’influència de les carreteres,
com ara les tanques de publicitat instal·lades de forma il·legal.

Finalment, s’afegeix una disposició addicional a la Llei
5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, per garantir que els projectes de nou traçat,
duplicacions de calçada, condicionaments, millores locals de
carreteres i els projectes que incloguin condicionaments a
zones d’alt potencial i qualitat visual, incorporin interpretació,
criteris de protecció, gestió i ordenació del paisatge en el sentit
del que estableix el Conveni Europeu del Paisatge. A petició
del departament de mobilitat o del departament amb
competències en matèria de paisatge de cada consell insular,
també es poden revisar els projectes ja aprovats o en execució,
als efectes d’adaptar-los i incloure-hi mesures de protecció,
gestió i ordenació del paisatge o en aplicació de les Directrius
de Paisatge Insulars, prioritzant la solució tècnica que, sens
menyscapte de la seguretat vial, minimitzi les afectacions al
paisatge, encara que impliqui l’eliminació d’elements ja
instal·lats o construïts en el cas de projectes en execució.
Aquesta disposició no serà aplicable per a projectes l’execució
dels quals ja hagi finalitzat.

La disposició final setena modifica la Llei 8/2019, de 19 de
febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
Aquesta Llei estableix importants fites tant pel compliment dels
seus objectius com per l’entrada en vigor d’altres aspectes, que
han de conduir als anteriors, però que, pel fet d’implicar
modificacions de processos productius, canvis en la logística de
distribució i comercialització de determinats productes en el
mercat de les Illes Balears o, fins i tot, ambdós, atorga un
termini suficient per a la necessària adaptació dels comerços,
distribuïdors i fabricants. Cal reconèixer, emperò, que a causa
de la falta de lliure circulació d’equipament i de persones
establerta com a conseqüència de la COVID-19, els processos
d’homologació i de modificacions en la maquinària necessaris
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per produir en unes noves condicions, de matèria primera, de
tipus d’envasat, etc. s’estan endarrerint. D’altra banda, un
nombre important d’empreses s’ha vist obligat a aturar
completament la seva activitat i es troben sotmeses a processos
temporals de regulació d’ocupació (ERTO). Davant aquest
futur incert, una vegada que es reactivi l’economia i, molt
especialment, el sector HORECA, primer s’ha de donar sortida
a l’excedent de fabricació actualment en estoc.

Així, per tant, les especials dificultats de tot ordre davant la
imprevista situació actual amb motiu de la COVID-19, aliena
per complet a la voluntat de fabricants, distribuïdors i
comerços, suposa un motiu justificat que cal valorar per als
terminis més propers establerts per la Llei autonòmica. No és
així per a aquells altres que ja havien entrat en vigor abans de
la declaració de l’estat d’alarma ni tampoc per als que la Llei
preveu en un termini més llarg.

Per tot això, en consonància amb moltes altres mesures
urgents extraordinàries adoptades per les administracions per
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, es
proposa ajornar l’entrada en vigor dels articles que la Llei
balear preveia a més curt termini per a l’1 de gener de 2021

Per a les mesures previstes en l’apartat sisè de l’article 25,
atesa la seva complexitat i les especials dificultats
d’interpretació que s’han manifestat des de la promulgació de
la Llei 8/2019, es considera tècnicament procedent atendre les
demandes dels sectors implicats i, a més d’oferir-ne una
redacció més clara, i alhora proporcionar més seguretat
jurídica, establir un termini un poc més llarg.

Resulta igualment necessari establir un termini per tal que
les empreses que posen en el mercat de les Illes Balears
productes en envasos de caràcter comercial o industrial, fins ara
majoritàriament acollides en la disposició addicional primera
de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos,
que els exceptuava de l’obligació d’establir un sistema
col·lectiu o individual de responsabilitat ampliada del
productor, es puguin constituir i presentar la sol·licitud
d’autorització corresponent davant el Govern de les Illes
Balears.

Quant a la normativa en matèria de serveis socials, joventut
i dependència, i amb la finalitat de simplificar els procediments
prevists i guanyar eficàcia i eficiència, la disposició final
vuitena modifica diverses normes, la primera de les quals és la
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears. La modificació es concreta amb mesures de
finançament dels serveis socials comunitaris i del règim
d’acreditació d’entitats del tercer sector que poden concertar.

Aquesta Llei configura, entre altres qüestions, d’una banda,
el finançament del sistema públic de serveis socials.
Concretament, l’article 70 d’aquesta Llei preveu el finançament
dels serveis socials comunitaris bàsics que són els serveis que
es configuren com els serveis que tenen un caràcter universal,
obert i polivalent, que constitueixen el canal normal d’accés al
sistema de serveis socials i garanteixen la universalitat del
sistema i la seva proximitat a les persones usuàries i als àmbits
familiar i social.

En el context actual, i pensant en la nova situació
econòmica i social que sorgirà a conseqüència de la crisi

sanitària de la COVID-19, cal tenir en compte que, al marge
que la realitat social que se’n derivi serà molt diferent, s’han
d’adaptar les respostes del sistema de serveis socials amb el
màxim de flexibilitat possible. En aquesta situació, resulta
indispensable garantir l’estabilitat dels equips professionals,
que està vinculada, clarament, amb el finançament de les
figures professionals que, fins ara, s’ha tramitat mitjançant
convenis, majoritàriament de periodicitat anual. Això ha
suposat una duplicació de tramitacions respecte de la fixació
dels criteris de distribució, alhora que una dilatació temporal en
la tramitació administrativa que ocasiona càrregues
administratives innecessàries que demoren el finançament real
dels serveis socials municipals. Per resoldre-ho, es modifica el
procediment per a la tramitació d’aquest finançament perquè
pugui cobrir de forma més àgil i ràpida les necessitats socials,
les quals, després de la crisi sanitària, seran més evidents que
mai.

D’altra banda, la Llei 4/2009, d’11 de juny, regula en el
capítol III del títol VII  l’acreditació administrativa. Aquesta
acreditació preveu estàndards de qualitat específics i diferents
als prevists per a l’autorització administrativa, amb l’objectiu 
que les entitats que presten serveis socials amb un grau de
qualitat superiors als estàndards mínims establerts per
l’autorització o en la normativa que els reguli, es puguin
integrar dins de la xarxa pública de serveis socials.

No obstant això, amb la regulació vigent fins ara s’exigeix,
en primer lloc i en qualsevol cas, la comprovació de les
condicions que varen possibilitar l’autorització. Aquesta
comprovació podria tenir sentit si l’entitat no hagués obtingut
prèviament l’autorització administrativa, o si les condicions
valorades haguessin canviat, però no en qualsevol cas, ateses
les càrregues administratives i el retard en la resolució del
procediment que implica aquesta nova comprovació. Per això,
i en atenció als principis d’agilitat administrativa i de confiança
legítima, es modifica l’apartat 2 de l’article 86 de la Llei
4/2009, d’11 de juny, de forma que, si el servei que es vol
acreditar ja ha estat autoritzat, no sigui necessari revisar el
procediment previ d’autorització, i que aquest tràmit se
substitueixi per una declaració de vigència de les condicions de
l’autorització emesa per la mateixa entitat titular del servei.

En segon lloc, idèntics motius fonamenten la modificació de
l’article 87 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, que preveu en tot
cas la realització d’una visita del personal de l’administració
pública competent a les instal·lacions de l’entitat social. En
aquest cas, a més, cal dir que des de l’aprovació de la Llei
4/2009, d’11 de juny, s’han incorporat nous serveis al sistema
públic de serveis socials, serveis que no impliquen la prestació
dins un centre en concret o amb unes condicions estructurals
concretes, de forma que la visita in situ perd el valor. Així
mateix, és important destacar que els requisits que es valoren
en l’acreditació, amb caràcter general, fan referència al grau de
qualitat en l’ocupació del personal professional o a la
transparència de la gestió de l’entitat, de forma que el tràmit de
la inspecció física dins el procediment d’acreditació es
converteix, en la majoria dels casos, en un tràmit innecessari
que pot resultar contrari a la reducció de càrregues
administratives i als principis de bona administració.

Aquesta disposició també modifica normes reglamentàries
en matèria de joventut i de dependència. En primer lloc,
modifica el règim dels cursos de director i monitor d’activitats
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de temps lliure en cas d’emergència, que resulta necessària
ateses les restriccions a la mobilitat derivades de la declaració
de l’estat d’alarma per la COVID-19, que han suposat la
paralització de l’activitat presencial de les escoles que
imparteixen els diplomes de director i de monitor d’activitats
d’educació de temps lliure infantil i juvenil, regulades pel
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment
la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Aquesta
situació ha afectat un gran nombre de cursos prevists o ja
començats, que s’han vist interromputs sense que la normativa
vigent els doni solució de continuïtat.

Actualment, l’article 27.1 del Decret 23/2018 preveu que
fins al 33 % dels mòduls teòrics dels diplomes de director o de
monitor es poden fer a distància. Aquest percentatge resulta en
aquests moments insuficient perquè els joves puguin continuar
amb la formació que els ha d’habilitar per treballar en activitats
de temps lliure quan la situació es restableixi.

Per tant, es modifica el Decret 23/2018 per introduir una
disposició addicional setena que permeti als consells insulars,
en circumstàncies tan extraordinàries com les actuals, autoritzar
les escoles d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a
impartir íntegrament a distància part o la totalitat dels mòduls
teòrics dels cursos de director i de monitor d’activitats
d’educació de temps lliure infantil i juvenil que s’hagin
comunicat degudament o que s’hagin iniciat en el moment de
declarar-se aquestes situacions, sense els límits prevists en
l’apartat 1 de l’article 27.

En tot cas, la formació a distància ha de respectar el
programa, els continguts i la durada recollits en els articles 22
i 23 d’aquest Decret i els criteris i les condicions previstes en
l’apartat 3 de l’article 27.

També s’estableix que, en les mateixes situacions
extraordinàries, han de quedar suspesos els terminis que hagin
pogut establir les escoles d’educació en el lleure infanti i
juvenil perquè els alumnes que han superat la part teòrica
cursin els mòduls de les pràctiques professionals no laborals,
les quals han de quedar posposades al moment en què es
puguin dur a terme presencialment.

La nova disposició estableix que les condicions, la durada
i els efectes d’aquestes mesures, totalment excepcionals, s’han
de fixar mitjançant una resolució de l’òrgan competent de cada
consell insular. El manteniment d’aquestes mesures s’ha de
circumscriure al temps mínim imprescindible per pal·liar els
efectes de les situacions extraordinàries abans esmentades.

La disposició també pretén validar les resolucions i mesures
en aquest sentit adoptades prèviament pels consells insulars en
ocasió de la situació derivada de la COVID-19, en especial la
Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Insular de
Mallorca de dia 6 d’abril de 2020 relativa a la formació en línia
dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en
el temps lliure infantil i juvenil (BOIB núm. 58, de 18 d’abril),
les quals han de continuar vigents i produir efectes plens des
del moment en què es varen dictar, sempre que resultin
compatibles amb aquesta disposició.

En qualsevol cas, aquestes previsions només són aplicables
a les escoles d’educació en el lleure infantil i juvenil que ja

estiguin inscrites en els censos d’escoles corresponents en el
moment de decretar-se la situació excepcional. En cap cas té
efectes en la formació impartida per altres entitats o centres.

També es modifica l’apartat 8 per dotar de caràcter de
principi general la nova disposició, d’acord amb l’article 58.3
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Així mateix, es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del
Decret 63/2017, de 22 de desembre, de principis generals dels
procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció
a la Dependència per a gent gran en situació de dependència:
s’estableixen llistes segons proveïdors, la qual cosa permet que
puguin gestionar-se més àgilment i facilita la comparació entre
els serveis prestats per cada proveïdor. Per la mateixa raó,
també es modifica l’apartat 1 de l’article 19 del mateix Decret.

Finalment, es modifica l’apartat 2 de la disposició
addicional segona del Decret 63/2017, de 22 de desembre, per
agilitar els canvis d’opció, per la qual cosa es complementa
l’opció presencial del beneficiari dependent amb una tramitació
d’ofici del mateix tècnic de dependència.

Atès que aquestes modificacions ho són d’una norma
reglamentària, el darrer apartat n’estableix la deslegalització,
assenyalant que les modificacions que se contenen en aquesta
disposició poden ser alterades mitjançant disposició
reglamentària.

La disposició final novena, modifica en primer lloc tres
normes pressupostàries i d’hisenda pública de rang legal. La
primera, mitjançant la modificació de l’article 10, apartat 2, de
la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020,
per tal de augmentar el límits per a despeses de capital, tant per
a l’Administració autonòmica com per al Servei de Salut de les
Illes Balears, a un milió d’euros i també per augmentar el límits
per a despeses corrents del Servei de Salut de les Illes Balears,
a set-cents cinquanta mil euros, sense necessitat d’autorització
del Consell de Govern. La segona mitjançant la modificació de
la lletra f) de l’article 21.2 de la mateixa Llei 19/2019, amb la
finalitat de facilitar l’aplicació immediata del que preveu aquest
Decret llei respecte de la mobilitat forçosa del personal
estatutari del Servei de Salut, fins i tot entre illes. I la tercera
mitjançant la modificació de l’apartat 2 de la disposició
addicional segona de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019, per facilitar la tramitació de les
despeses menors, eliminat la necessitat d’emetre informe previ.

A continuació modifica puntualment la Llei 14/2014, de 29
de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, amb la finalitat d’agilitar la imputació al
pressupost corrent de determinades obligacions, amb l’atribució
de determinades competències del Consell de Govern a favor
del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts per
raó de la quantia.

També es modifiquen dues normes reglamentàries
relacionades amb la hisenda pública, per a les quals es preveu
la deslegalització posterior, sens perjudici que, a més i amb la
finalitat de poder fer les adaptacions necessàries en els sistemes
d’informació comptable, s’estableixi que no despleguin efectes
fins a l’1 de setembre de 2020. En aquest sentit, el punt 6 de la
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disposició  modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 21 del
Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de
control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referit a l’exempció
de fiscalització prèvia, amb la finalitat de deixar més clar que
les despeses de personal estan exemptes de fiscalització per tots
els conceptes i en totes les fases de gestió del pressupost,
incloses les relatives al personal de concerts educatius i els
manaments de pagament que es derivin de la nòmina. El punt
7 modifica l’apartat 2 de l’article 3 del Decret 3/2015, de 30 de
gener, pel qual es regula la facturació electrònica dels
proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les seves relacions
amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referit als
proveïdors obligats a presentar factures en format electrònic,
establint que totes les factures emeses per persones jurídiques
s’han d’emetre en format electrònic, fins i tot les de quantia
inferior a cinc mil euros.

La disposició final desena introdueix modificacions
legislatives en matèria de funció pública, que tenen com a
finalitat facilitar i agilitar el procediment existent d’atribucions
temporals de funcions. Aquesta modificació s’aplicaria en
determinats supòsits de caràcter excepcional, quan per
circumstàncies sobrevingudes, es faci necessari dotar de més
personal a determinats sector prioritaris de l’activitat pública
que no compten en personal suficient per atendre aquestes
necessitats, prioritzant, com a primera opció la voluntarietat de
les atribucions temporals de funcions.

Així mateix, s’amplia la seva duració fins  a un màxim de
dos anys, de manera excepcional i sempre que les necessitats
del servei ho requereixin.

La disposició final onzena modifica el tercer paràgraf de
l’apartat 1 de la disposició addicional primera del Decret
47/2011, de 13 de maig, pel qual es creen determinades
categories de personal estatutari a l’àmbit del Servei de Salut
de les Illes Balears i s’estableix un procediment extraordinari
d’integració, per donar compliment a un acord sindical,
l’execució del qual s’ha de dur a terme abans de la resolució de
les convocatòries vinculades a l’oferta pública d’ocupació de
2017.

La disposició final dotzena conté modificacions normatives
en matèria d’activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives), que pretenen millorar l’activitat de
control de l’oferta del xàrter nàutic a les illes. Es posa de
manifest amb les diverses patronals del sector, la necessitat
d’adoptar mesures per impedir l’oferta il·legal d’embarcacions
de lloguer. Fins ara, resultava impossible adoptar mesures
contra una oferta realitzada sense la corresponent alta de
l’activitat, per la qual cosa l’oferta en mitjans de comunicació
i fins i tot en els mateixos molls dels nostres ports, no podia
atallar-se adequadament. L’actual situació de crisi, en la qual
l’activitat de xàrter nàutic ha estat objecte de suspensió,
recomanen l’adopció de qualsevol mesura que protegeixi al
sector d’ofertes fora de la norma davant la previsible breu
temporada que s’aveïna, màximament quan la voluntat
d’adoptar aquestes mesures ja era coneguda i també reclamada.

La nova obligació en les activitats de difusió, ha de portar
aparellada també la tipificació del seu incompliment en la Llei
2/2015, de 27 de febrer, de règim sancionador en matèria
d’activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i

recreatives) a les Illes Balears. En la modificació proposada
s’actualitzen els annexos de declaració responsable per a una
millor identificació de les embarcacions i vaixells.
Transcorreguts 5 anys des de l’aprovació de la principal norma
sancionadora de les activitats nàutiques, es fa necessari una
adequació dels seus preceptes.

En primer lloc, la modificació del Decret 21/2017, de 5 de
maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions
i vaixells d’esbarjo, en nom de la millor protecció de les
empreses que realitzen la seva activitat conforme a aquesta
norma, requereix la tipificació dels supòsits d’incompliment de
les noves obligacions establertes de manera urgent. En segon
lloc, l’experiència d’aquests últims anys, amb l’aprovació de
normes que regulen les matèries objecte del règim sancionador
de la Llei 2/2015, recomanen la tipificació d’algun nou suposat
tant en l’activitat de xàrter nàutic com en la de les escoles de
navegació. La pretensió no és una altra que millorar el control
i agilitar també l’expedició de les titulacions, retardada en
moltes ocasions per la inadequada certificació de les pràctiques
de navegació.

Finalment, s’actualitzen els imports de les sancions.

Atès que, en el marc de la crisi del COVID19 s’han de
prendre mesures per tal de reactivar l’economia el més ràpid
possible per tal de revertir o pal·liar la crisi econòmica i social
que s’ha sofert degut a la crisi sanitària generada pel virus i
entenent que aquesta reactivació immediata ha de tenir un
component clar de sostenibilitat, així com recollint els postulats
d’entitats internacionals com la Comissió Europea, l’FMI o el
Banc Mundial, la transició energètica és clau per aquesta
reactivació, es proposen les modificacions legislatives que se
contenen a les disposicions finals tretzena a setzena.

Des de la UE ja s’ha anunciat un pla de reactivació basat en
la transició energètica i l’eficiència energètica. En aquest sentit
doncs hi ha una garantia d’inversió pública que pretén moure
inversió privada. Sense anar més enfora, actualment hi ha
adjudicats 40M€ d’una línia del IDAE per a parcs fotovoltaics
a Balears, que produirà una inversió privada de prop de 230€
i una previsió que el proper any es puguin sumar 20M€ més de
l’IDAE i 120€ d’inversió privada. Per tot això aquest decret llei
conté mesures encaminades a la implementació de renovables
i també de l’eficiència energètica, per que és una aposta segura,
sostenible, necessària i de futur.

A més de reactivar l’economia, l’aposta pel sector de les
renovables fomenten l’ocupació de qualitat i durant tot l’any,
tant en la instal·lació com en el manteniment de les
instal·lacions.

Per tal que aquestes mesures es puguin implementar en un
temps ràpid i les inversions es facin de forma quasi immediata
es proposen una sèrie de canvis en diverses normatives  i així,
la disposició final tretzena modifica la Llei 14/2019, de 29 de
març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears per
tal de poder accelerar la tramitació dels parcs fotovoltaics
perquè la inversió público-privada es posi en marxa de forma
immediata cal poder declarar estratègics els projectes
d’energies renovables en qualsevol moment de la seva
tramitació. Així mateix per a una millor instrucció d’aquests
projectes, cal que sigui la Direcció General competent en
matèria d’energia qui tramiti els expedients de els dits
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projectes. També és important que la tramitació no s’allargui a
administracions públiques insulars i locals, per això e
determina un mes com a màxim per a fer els informes
corresponents. Tota aquesta modificació normativa agilitzarà
la tramitació dels projectes que es declarin estratègics per a
implementar renovables a les illes.

La disposició final catorzena modifica la llei 12/2016, de 17
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears atès que en
el marc de la transició energètica és important també la
protecció del territori i l’impacte ambiental de les instal·lacions
de renovables. Un cop delimitat el PDS d’energia les zones
d’aptitud alta, mitjana i baixa per a la implantació de
renovables, cal una revisió de la ocupació del terreny per tal
que l’avaluació ambiental sigui el més eficient possible. Així
doncs en funció del terreny on s’ubiquin les diferents
instal·lacions, aquestes tindran una tramitació ordinària, una
simplificada o una exempció de l’avaluació ambiental. Entenem
que per tal d’agilitzar el tràmit perquè els projectes de
renovables siguin un motor econòmic s’han de revisar aquestes
mesures d’ocupació (en funció del tipus de sòl on s’ubiquin).
És urgent fer-ho perquè quasi de forma immediata es duguin a
terme inversions públiques i privades que generaran recaptació
per a la Comunitat Autònoma i ocupació de qualitat.

La disposició final quinzena modifica la Llei 13/2012, de
20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació en
matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües,
altres activitats i mesures tributàries atès que es fa necessària
una modificació perquè les instal·lacions de menys de 10ha que
s’han de tramitar amb utilitat pública, no computin com a sòl
ocupat, tal com passa amb les de més de 10ha i així també
s’agilitzaria la implantació de renovables en molts més àmbits.

La disposició final setzena modifica la Llei de 10/2019, de
22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, atès que
en el context de la implantació de renovables, és clau
afavorir-ne la implantació. Per això entenem urgent que a sòl
rústic es pugui posar renovables sobre el terreny  sense
computar en el paràmetre d’ocupació. Aquesta mesura pot
activar el sector de l’autoconsum en sòl rústic i afavorirà també
la inversió público-privada així com també pot dinamitzar
l’ocupació.

La darrera disposició final, la dissetena, determina la
vigència immediata d’aquest decret llei.

IV

Davant una crisi sanitària, econòmica i social sense
precedents en les darreres dècades, cal una actuació ràpida i
eficaç dels poders públics per mitjà dels instruments que
l'ordenament jurídic posa al seu abast.

L’article 86 de la Constitució espanyola permet al Govern
de l’Estat dictar decrets llei «en cas d’extraordinària i urgent
necessitat», sempre que no afectin l’ordenament de les
institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les
llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de la Constitució,
en el règim de les comunitats autònomes i en el dret electoral
general.

En termes semblants, l’article 49 de l’Estatut d’autonomia
permet al Govern de les Illes Balears dictar decrets llei «en cas

d’extraordinària i urgent necessitat», sempre que no afectin els
drets establerts a l’Estatut d’autonomia, les matèries objecte de
lleis de desplegament bàsic d’aquest, els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma, la reforma de l’Estatut, el règim
electoral ni l’ordenament de les institucions bàsiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’aquesta manera, el decret llei constitueix un instrument
constitucionalment lícit, sempre que la finalitat que justifica la
legislació d’urgència sigui atendre una situació concreta, dins
els objectius governamentals, que, per raons difícils de
preveure, requereixi una acció normativa immediata en un
termini més breu que el requerit per la via normal o pel
procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les
lleis, especialment pel fet que la determinació del dit
procediment no depèn del Govern (STC 6/1983, de 4 de febrer,
F. 5; 11/2002, de 17 de gener, F. 4; 137/2003, de 3 de juliol, F.
3, i 189/2005, de 7 juliol, F. 3).

No hi ha dubte que la situació que afronten les Illes Balears
per la declaració d’emergència de salut pública d’importància
internacional, unida a la declaració d’estat d’alarma, genera la
concurrència de motius que justifiquen sobradament
l'extraordinària i urgent necessitat d’adoptar mesures per
pal·liar-ne els efectes adversos.

En l’actual escenari de contenció i prevenció de la
COVID-19, és urgent i necessari aturar l’epidèmia i evitar-ne
la propagació per protegir la salut pública; però també és
adequada la via de legislació d’excepció per adoptar mesures
de contingut econòmic i social a fi d'afrontar les conseqüències
adverses de la declaració de l’estat d’alarma, com també
l’adopció de mesures organitzatives i procedimentals que
permetin activar l’Administració i simplificar i agilitar els
tràmits administratius que han de contribuir a la reactivació de
la nostra economia.

Els motius d’oportunitat que s’han exposat, com també les
mesures que s’adopten en aquest decret llei, justifiquen
amplament i raonadament l’adopció d’aquesta norma d’acord
amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional (STC
29/1982, de 31 de maig, FJ 3; 111/1983, de 2 de desembre, FJ
5; 182/1997, de 20 d’octubre, FJ 3).

Així doncs, la utilització d’aquesta figura normativa com a
instrument per a la introducció de les modificacions a
l’ordenament jurídic de les Illes Balears que s’hi contenen,
compleix els dos pressuposts de validesa, com són la situació
d’extraordinària i urgent necessitat, i la no afectació a les
matèries que li són vedades.

De conformitat amb l’article 49 de Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, aquest Decret llei
s’ajusta als principis de bona regulació, d'acord amb els
principis de necessitat i eficàcia, atès que la iniciativa es
fonamenta en l’interès general que suposa l’atenció a les
circumstàncies socials i econòmiques excepcionals derivades
de la crisi de salut pública provocada pel virus de la
COVID-19, i atès que és aquest el moment d’adoptar mesures
addicionals para atendre aquestes necessitats, i el decret llei,
l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.

La norma s’adequa també al principi de proporcionalitat,
perquè conté la regulació imprescindible per assolir l’objectiu
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de minimitzar l’impacte en l’activitat administrativa davant la
situació excepcional actual, i permet reactivar el funcionament
de l’administració, agilitar determinats tràmits i procediments,
i incrementar l’ús de les noves tecnologies en la pràctica
administrativa.

Igualment, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, perquè
estableix normes clares que asseguren la millor protecció dels
drets dels ciutadans, i proporciona certesa i agilitat als
procediments.

Quant al principi de transparència, atesa la urgència per a
l’aprovació d’aquesta norma, s’exceptuen els tràmits de
consulta pública i d’audiència i informació públiques, de
conformitat amb l’article 55.2.c) i h) de la Llei 1/2019, de 31
de gener, del Govern de les Illes Balears.

Finalment, quant al principi d’eficiència, aquest Decret llei
no imposa càrregues administratives no justificades i la
regulació que conté resulta proporcionada, en atenció a la
particular situació existent i a la necessitat de garantir el
principi d’eficàcia en l’aplicació de les mesures adoptades.

Per tant, en el conjunt i en cada una de les mesures que s’hi
adopten, concorren, per la seva naturalesa i finalitat, les
circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que
exigeixen els articles 86 de la Constitució espanyola i 49 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, com a pressupòsits
que habiliten l’aprovació d’aquest Decret llei; per la qual cosa,
en el context d'alarma que afronten totes les comunitats
autònomes, el Govern de les Illes Balears considera plenament
adequat l'ús d'aquest instrument per donar cobertura a les
disposicions que s'han descrit, atès que respon a l'exigència que
hi hagi una connexió de sentit o relació d'adequació entre la
situació excepcional i les mesures que es pretén adoptar, que
són idònies, concretes i d'eficàcia immediata.

Aquest Decret llei es dicta a l'empara dels títols
competencials establerts en els punts 3, 5, 14, 15, 28 i 44 de
l'article 30 i en els punts 1, 3, 4 i 5 de l'article 31 de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta de totes les conselleres i consellers,
i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia
13 de maig de 2020, s'aprova el següent

Decret llei

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret llei és establir mesures
extraordinàries i urgents per pal·liar els efectes econòmics i
socials provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. Així
mateix, pretén impulsar l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa, per facilitar l’activitat empresarial a les Illes
Balears i contrarestar els efectes de la desacceleració
econòmica produïda per la crisi provocada per la COVID-19,
mitjançant:

La supressió o la reducció dels tràmits administratius
exigibles a les empreses i els professionals per a iniciar una
activitat econòmica.

L’agilitació i simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, dels consells
insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.

L’efectivitat del dret dels ciutadans, les empreses i els
professionals d’accedir a l’exercici de l’activitat econòmica
d’una manera àgil i eficient.

A aquests efectes, s’estableixen mesures provisionals i
específiques directament adreçades a pal·liar els efectes de
l’estat d’alarma, com també algunes mesures generals de
simplificació administrativa. Per això, s’escomet la modificació
de les normes que dificulten l’accés o l’exercici d’una activitat
productiva a emprenedors i empreses, se simplifiquen els
tràmits i es redueixen els requisits administratius injustificats o
desproporcionats, per tal de promoure el desenvolupament
econòmic i la creació d’ocupació de qualitat.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquest Decret llei és aplicable a les entitats següents:
• L’Administració de la Comunitat Autònoma.
• Els consells insulars.
• Els ajuntaments de les Illes Balears.
• Les entitats instrumentals que depenen de qualsevol de les

administracions públiques de les Illes Balears o hi estan
vinculades, en allò que suposi exercici de potestats
administratives.

Capítol II
Estímul econòmic i simplificació administrativa

Secció 1a
Regles generals

Article 3
Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici
de l’activitat econòmica

1. Els mecanismes d’intervenció administrativa alternatius a
l’autorització o llicència per a l’exercici de l’activitat
econòmica són, amb caràcter general, la declaració responsable
i la comunicació prèvia.

2. En el marc de la legislació bàsica aplicable en cada cas,
aquests mecanismes alternatius és regeixen excepcionalment
pel que disposa aquest Decret llei.

Article 4
Mecanismes de col·laboració

Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’establir mecanismes de col·laboració i coordinació per a
l’exercici de les facultats d’intervenció, especialment en els
àmbits de la inspecció i la sanció, mitjançant protocols i
convenis de col·laboració que han de concretar la coordinació
de serveis i recursos per a dur a terme l’activitat d’intervenció,
inspecció o control conjunta.
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Secció 2a
Mesures temporals de reactivació econòmica, de

simplificació administrativa i de suport social

Article 5
Règim excepcional de declaració responsable per a
determinades obres i instal·lacions que s'han d'executar en
sòl urbà

1. Es poden acollir al règim excepcional de declaració
responsable previst en aquest article els actes subjectes a
llicència urbanística segons l’article 146 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, sempre que
s’executin en edificacions i instal·lacions existents en sòl urbà
que siguin conformes amb l’ordenació urbanística.

A aquest efecte, s’ha de presentar una declaració
responsable subscrita per la persona promotora i adreçada a
l’ajuntament corresponent abans del 31 de desembre de 2021,
en la forma establerta en aquest article.

A partir de l’1 de gener de 2022 totes les obres, actuacions
i instal·lacions que es pretenguin promoure queden sotmeses al
règim d'intervenció preventiva general del títol VII de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears.

2. Aquest règim excepcional de declaració responsable no és
aplicable:

a) A les obres, actes i instal·lacions prevists en l’article 11.4
del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, o
d’altres obres que una normativa sectorial estatal sotmeti al
règim de llicència prèvia.

b) A la zona de servitud de protecció de costa.

c) Als edificis en situació de fora d'ordenació.

d) A la demolició total de les construccions i edificacions.

e) A les obres o intervencions que es duguin a terme a
edificis o construccions que siguin béns d’interès cultural o
catalogats.

3. Per acollir-se al règim excepcional previst en aquest article,
les obres de reforma integral han de millorar l’eficiència
energètica de les construccions i instal·lacions i incorporar
mecanismes d’estalvi d’aigua.

4. Als efectes d’aquest article, la declaració responsable és el
document mitjançant el qual el seu promotor manifesta, sota la
seva exclusiva responsabilitat, que els actes als quals es refereix
compleixen les condicions prescrites en la normativa aplicable,
que posseeix la documentació tècnica exigible que així ho
acredita, i que es compromet a mantenir-ne el compliment en
el temps que duri l'exercici dels actes als quals es refereix.

La formalització de la declaració responsable no prejutja ni
perjudica drets patrimonials del promotor ni de tercers, i només
produeix efectes entre l'ajuntament i el promotor. Tampoc pot
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil
o penal en què pugui incórrer el seu promotor en l'exercici dels
actes als quals es refereixi.

5. La declaració responsable faculta per a realitzar l'actuació
urbanística pretesa en la sol·licitud, sempre que s'acompanyi
amb la documentació requerida en cada cas, i sense perjudici
de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior
que corresponguin.

La declaració responsable s'ha de presentar amb una
antelació mínima, respecte de la data en què es pretén iniciar la
realització de l’acte, de quinze dies naturals.

En tot cas, l’execució de les obres o instal·lacions s’ha
d’iniciar en el termini màxim de quatre mesos des de la
presentació de la declaració responsable a l’ajuntament. En cas
contrari, la declaració responsable perd la vigència i és
necessari presentar-ne una de nova, sempre que sigui abans del
31 de desembre de 2021, o sol·licitar i obtenir una llicència
urbanística, si és a partir de l’1 de gener de 2022.

La declaració responsable ha de fixar el termini per a
l’execució de l’actuació, que en cap cas no ha de ser superior
a dos anys. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos
termes prevists per a les llicències.

El començament de qualsevol obra o instal·lació a l’empara
de la declaració responsable s’ha de comunicar a l’ajuntament.

6. La declaració responsable subscrita per la persona promotora
i adreçada a l’ajuntament corresponent s’ha de presentar
juntament amb un projecte tècnic dels que preveu l’article
152.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears, ha d’incloure una motivació expressa de no
incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia,
i el justificant de pagament dels tributs corresponents si,
d’acord amb la legislació d’hisendes locals i, si s’escau, amb la
ordenança fiscal respectiva, s’estableix que hi és aplicable el
règim d’autoliquidació.

En la declaració responsable s’ha d’incloure la manifestació
de manera expressa i clara que les obres compleixen les
exigències establertes anteriorment sobre eficiència energètica
i estalvi d'aigua, quan els siguin aplicables.

En tot cas el projecte ha de ser complet de l’actuació
prevista, amb prou definició dels actes que es pretén dur a
terme, i ha de tenir preceptivament el grau de detall i contingut
establerts en els apartats segon i tercer de l’article 152 de Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

El projecte tècnic s’ha d’ajustar també a les condicions
establertes en el Codi tècnic de l’edificació, l'ha de redactar
personal tècnic competent i l'ha de visar el col·legi professional
competent segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
També ha de concretar les mesures de garantia suficients per a
la realització adequada de l’actuació, i ha de definir les dades
necessàries per tal que l’òrgan municipal competent pugui
valorar si s’ajusta a la normativa aplicable. Una vegada
presentat davant l’ajuntament el projecte tècnic, adquireix el
caràcter de document oficial, i de l’exactitud i la veracitat de
les dades tècniques que s’hi consignen, en respon la persona
autora amb caràcter general.

Quan les actuacions requereixin alguna autorització prèvia
o algun informe administratiu previ per a l'exercici del dret
conforme a la normativa sectorial d'aplicació, no es pot
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presentar la declaració responsable sense que aquests
l'acompanyin o, si escau, s'hi adjunti el certificat administratiu
del silenci produït, quan la dita normativa prevegi la seva
obtenció prèvia a càrrec de la persona interessada. Així mateix,
quan l’acte suposi l’ocupació o la utilització del domini públic,
s’ha d’aportar l’autorització o la concessió de l’administració
titular d’aquest.

Quan la normativa sectorial que els preveu impedeixi que
la sol·licitud i l'obtenció prèvia dels informes i les
autoritzacions sigui a càrrec de la persona interessada, l’òrgan
municipal els ha de sol·licitar d’ofici dins el termini que
determini la normativa sectorial, i a manca de previsió, en el
termini de cinc dies des de la presentació de la documentació
completa de la declaració responsable. En aquest cas, l’òrgan
municipal ha de comunicar de forma immediata les actuacions
realitzades a la persona interessada, i li ha d’assenyalar que no
pot iniciar els actes subjectes a la declaració responsable fins
que l’òrgan sectorial competent no comuniqui l’emissió de
l’informe o l’atorgament de l’autorització. 

Quan es realitzin reformes integrals que afectin elements
estructurals de l’edificació, la declaració responsable també
s’ha d’acompanyar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil del promotor de l’obra.

La presentació de la declaració responsable, si no va
acompanyada de tota la documentació preceptiva, no té els
efectes prevists en aquest article.

7. La declaració responsable de les obres lligades a la
instal·lació o l’adequació d’activitats permanents o a
infraestructures comunes vinculades a aquestes, s’ha de regir
pel que preveu la legislació reguladora d’activitats.

8. Un cop rebuda la declaració responsable, l’òrgan competent
ha de fer les comprovacions pertinents per verificar la
conformitat de les dades declarades i, si de les comprovacions
efectuades es desprèn la falsedat o la inexactitud d’aquelles, se
suspendrà l’activitat, amb l’audiència prèvia de la persona
interessada, sens perjudici que, si correspon, es pugui incoar un
procediment d’esmena de deficiències o, si s'escau,
sancionador. Si hi ha risc per a les persones o les coses, la
suspensió es podrà adoptar de forma cautelar i immediata,
mitjançant resolució motivada, que podrà adoptar les mesures
escaients per garantir la seguretat.

9. Per resolució de l'administració pública competent s’ha de
declarar la impossibilitat de continuar l'actuació, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que pertoquin al fet, des del moment en què es tengui
constància d'alguna de les circumstàncies següents:

a) La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial
en qualsevol dada, manifestació o document que s'adjunti o
incorpori a la declaració responsable.

b) La no presentació, davant l'administració competent, de
la declaració responsable de la documentació requerida, si
escau, per a acreditar el compliment d’allò declarat.

c) La inobservança dels requisits imposats per la normativa
aplicable.

10. Conforme a la legislació bàsica en matèria de sòl, en cap
cas es poden entendre adquirides per declaració responsable
facultats en contra de la legislació o el planejament urbanístic
d'aplicació. 

11. Les actuacions que, podent-se acollir al règim excepcional
d’aquest article, es duguin a terme sense haver presentat
declaració responsable, o que excedeixin les declarades, s’han
de considerar com a actuacions sense llicència amb caràcter
general, i se’ls ha d’aplicar el mateix règim de protecció de la
legalitat i sancionador que a les obres i usos sense llicència.

12. El règim aplicable al final d’obres, primera ocupació o
utilització dels edificis i les instal·lacions no queda afectat per
aquest article i, en conseqüència, es requeriran les actuacions,
llicències i actes que estableix la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per al tipus d’obres
i instal·lacions que s’hagin executat.

13. Als efectes del que disposa aquest article, només es pot
presentar una declaració responsable sobre una mateixa
edificació o habitatge un cop cada sis mesos.

14. Aquest article no és aplicable als actes subjectes al règim de
comunicació prèvia en aquesta llei, els quals continuen
sotmesos al procediment establert en l’article 153 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

15. Per a tot el que no disposi explícitament aquest article, cal
ajustar-se al règim general d’intervenció preventiva del títol VII
de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears.

Article 6
Procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació de
sistemes generals d’infraestructures i serveis específics

1. Amb caràcter extraordinari, per a impulsar i revitalitzar
l’activitat econòmica arran de la crisi provocada per la
pandèmia del SARS-CoV-2, i amb la finalitat d’atendre la
necessitat d’àrees urbanitzades aptes per a activitats que
requereixen espais adequats amb un nivell baix d’edificació
—com ara les instal·lacions destinades a la construcció,
reparació, emmagatzematge i manteniment d’embarcacions, els
espais vinculats a les energies renovables, la recollida
municipal de residus (punts verds) o altres de similars
característiques—, s’estableix un procediment urbanístic
extraordinari per a l’ordenació de sistemes generals
d’infraestructures i serveis específics.

2. Els sistemes generals d’infraestructures i serveis a què es
refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden delimitar en
qualsevol classe de sòl, sempre que estiguin degudament
justificats i no hi hagi altres opcions ja ordenades en el
planejament. En cas que es delimitin a sòl rústic, s’han d’ubicar
en categories de sòl rústic comú.

En el cas de municipis amb més d’un 90 % de sòl rústic
protegit també es poden ubicar en àrees rurals d’interès
paisatgístic (ARIP) que no siguin de naturalesa boscosa; en
aquest cas dins el mateix procediment s’han d’afegir mesures
compensatòries equivalents per tal d'incrementar les superfícies
de sòl rústic protegit i, si no és possible, d’incrementar el nivell
de protecció d’aquest.
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3. L’edificabilitat global màxima no pot superar 0,1 m2 de
sostre per cada m2 de sòl. En qualsevol cas el sistema viari i un
mínim d’un 10 % dels terrenys restants de l’àmbit han de ser de
cessió pública i gratuïta. L’ús global principal ha de ser el
d’infraestructures, industrial, d’equipaments i de serveis. L’ús
residencial i turístic és incompatible.

4. L’administració promotora ha de fer una proposta de
delimitació i d’ordenació de l’àmbit que s'ha de sotmetre a la
tramitació ambiental corresponent. Juntament amb la
documentació tècnica per a l’ordenació s’ha d’elaborar un
estudi de mobilitat generada que inclogui les mesures
necessàries per a garantir una connectivitat adequada al sistema
viari, en especial entre la ubicació de l’activitat, quan es tracti
de l’emmagatzematge i manteniment d'embarcacions, i el port
més proper. Així mateix s’ha d’elaborar un estudi d’impacte
paisatgístic que incorpori les mesures correctores necessàries
per a garantir la integració adequada en l’entorn. Igualment
s’han d’elaborar un estudi econòmic i financer i un estudi de
sostenibilitat econòmica per a garantir la viabilitat de la
proposta.

5. Posteriorment, la proposta s'ha d'aprovar inicialment amb
l'efecte de suspensió de llicències previst en la legislació
urbanística, s'ha d'exposar al públic per un període comú de 24
dies hàbils, tant pel que fa a la documentació substantiva com
a l’ambiental, i se n’han de sol·licitar els informes preceptius,
que s'han d'emetre en un termini màxim de 20 dies hàbils.

6. Una vegada conclòs el tràmit d’exposició pública, consulta
i audiència, s’ha de formular la proposta final per a completar
el tràmit de declaració ambiental estratègica i, posteriorment,
amb els ajustos que calguin, per a l’aprovació definitiva per
part de l’òrgan competent de l’administració promotora, amb
l'informe previ de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori
i Urbanisme, que ha d'emetre en un termini màxim de 20 dies
hàbils.

7. L’aprovació definitiva de la proposta s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, un cop publicada,
es pot dur a terme l’execució prevista en l’ordenació del sector
delimitat i s’ha de considerar integrada en el planejament
urbanístic municipal. L’aprovació definitiva d’aquesta
ordenació té els efectes previstos per als plans en la legislació
urbanística (publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració
d’utilitat pública).

8. Atès el caràcter extraordinari d’aquest procediment se'n
limita l'aplicació temporal de manera que només es podrà
iniciar durant un període de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei.

Article 7
Incentius per a la millora dels establiments turístics

1. Les sol·licituds de modernització en els termes d’aquest
article que presentin els establiments turístics legalment
existents d’allotjament, turisticoresidencials, de restauració,
entreteniment, esbarjo, esportiu, cultural o lúdic, abans del 31
de desembre de 2021 i que tenguin per objecte la millora dels
serveis i les instal·lacions en els termes dels paràgrafs següents,
així qualificades per l’administració turística competent,
mitjançant un informe previ preceptiu per poder obtenir la
llicència municipal d’obres o presentar la declaració

responsable, si escau, resten excepcionalment excloses del
compliment dels paràmetres de planejament territorial,
urbanístics i turístics que impedeixin la seva execució.
 

Es pot aplicar aquest article sempre que les sol·licituds de
modernització i el corresponent projecte tenguin entitat i
rellevància suficient per reduir l'estacionalitat, la recerca o
consolidació de nous segments de mercat o la millora dels
serveis turístics complementaris.

A més d'això, el conjunt de l’establiment, una vegada
executades les obres del projecte de modernització —que s’han
de fer amb criteris d’eficiència energètica—, no ha
d’incrementar el consum d’aigua potable i energètic d’origen
no renovable, i ha de millorar algun o diversos dels aspectes
següents: la qualitat, la sostenibilitat mediambiental, la
seguretat o l’accessibilitat. En tot cas, juntament amb les
sol·licituds de modernització, s'ha d'aportar un informe del
servei de prevenció o de la modalitat preventiva elegida per
l'empresa, que valori de forma positiva l'impacte que el projecte
té sobre la seguretat i la salut dels treballadors.

Els establiments d’allotjament hoteler que disposin
d’aparcament per a ús exclusiu dels seus clients han d’habilitar
un mínim d'un 50 % de places amb punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics. El consum energètic que ocasionin aquests
punts de recàrrega no computa als efectes prevists en el
paràgraf anterior.
 
2. L’administració turística ha de comprovar que el projecte es
refereix a un establiment turístic legalment existent, en el sentit
que estigui legalment inscrit en els registres turístics en data d'1
d'agost de 2017.
 

Així mateix, ha d’emetre un informe sobre si el projecte
compleix les finalitats esmentades en  l’apartat 1 anterior, en el
termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en forma de
la petició a l’administració turística competent amb el projecte
i tota la documentació necessària a l’efecte.
 
3. L’administració amb competències urbanístiques només pot
concedir la llicència d'obres si l’administració turística ha emès,
amb caràcter favorable, l’informe esmentat en l’apartat 2
anterior.
 

En cas que sigui un projecte subjecte al règim de declaració
responsable, aquesta declaració no es podrà presentar si no va
acompanyada de l’informe favorable emès per l’administració
turística competent.
 

Per acollir-se a les previsions d’aquest article, als efectes
administratius turístics i urbanístics, s’ha de sol·licitar l’informe
preceptiu a l’administració turística, juntament amb el projecte
i la documentació necessària per emetre’l, i hi és aplicable la
normativa vigent en la data de sol·licitud d’aquest informe.

La vigència de l'informe a què es refereix l’apartat 2 és de
sis mesos des de la seva notificació a la persona interessada.
 
4. El projecte podrà preveure la reordenació o la reubicació de
volums existents, l’aprofitament del subsòl per a usos
habitables llevat del d'allotjament, i la redistribució del nombre
de places autoritzades.
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En cap cas no podrà implicar un augment del nombre de
places d’allotjament.
 
5. La modernització prevista en l’apartat 1 es pot dur a terme
encara que això suposi un increment relatiu de la superfície
edificada i de l’ocupació, respectivament, que no podrà excedir
en un 15 % de les legalment construïdes o actualment permeses
si fossin majors, ni suposar menyscapte dels serveis i les
instal·lacions ja implantats.
 

Les administracions públiques competents en matèria
d’ordenació turística poden reduir el percentatge del 15 %
previst en el paràgraf anterior.

6. D’acord amb les previsions dels apartats anteriors, es poden
dur a terme obres consistents en: ampliacions, reformes, i
demolicions i reconstruccions parcials (enteses com aquelles
inferiors al 50 % del volum i la superfície), en els edificis que
conformen l’establiment turístic sempre que:
 

a) Llevat de les reformes, no ocupin la separació a partió
mínima exigida actualment, ni suposin un augment de l’alçada
màxima existent o permesa, per a cada un dels edificis, excepte
en l'estrictament necessari per a la instal·lació d’equipaments
d’ascensors, escales, tot tipus d’instal·lacions (climatització,
telecomunicacions, eficiència energètica, etc.) i
homogeneïtzació i ordenació d’elements en cobertes.
 

b) Les edificacions resultants es destinin obligatòriament i
restin vinculades a l’ús turístic. Aquesta vinculació ha de ser
objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat.
 

c) Es presenti l'autoavaluació acreditativa que l’establiment
resultant mantindrà la categoria existent o una de superior, en
els termes que estableix el Decret 20/2015, de 17 d’abril, de
principis generals i directrius de coordinació en matèria
turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de
cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i
classificació de les empreses i dels establiments turístics, o la
normativa que el substitueixi.
 
7. El propietari o titular de l’establiment queda obligat a abonar
a l’administració municipal competent el 5 % del valor del
pressupost d’execució material en el moment de la sol·licitud,
de la part resultant que excedeixi de la legalment construïda.
Aquesta prestació s’ha de destinar obligatòriament a la millora
de la zona o àmbit turístic i el seu entorn.
 
8. Els establiments turístics que hagin executat obres d’acord
amb el que estableix aquest article quedaran legalment
incorporats al planejament municipal com a edificis adequats,
i la seva qualificació urbanística es correspondrà amb la seva
volumetria específica i el seu ús turístic.
 
9. Les ampliacions permeses per aquesta disposició no seran
aplicables un cop exhaurits els límits de superfície edificada i
d'ocupació que esmenta, ni als establiments que ja haguessin
duit a terme ampliacions per aplicació de l'article 17 del Decret
llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears; de l’article 17 de la Llei
4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió a les Illes Balears; de la disposició addicional quarta
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, o de la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017,

de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques a habitatges, quan hagin
suposat un exhauriment del límit fixat en el punt 5 d’aquesta
disposició.

10. En l’àmbit del Pla de Reconversió de la Platja de Palma:
 

a) L'increment d’edificabilitat previst s’ha d’aplicar sobre
l’edificabilitat permesa pel PRI.
 

b) Aquest article només és aplicable als establiments
d’allotjament turístic situats en parcel·les amb qualificació de
zona turística (T) i/o zona turística hotelera (Th).
 
11. Els projectes a què es refereix aquest article poden obtenir
la llicència municipal d'edificació i ús del sòl amb anterioritat
al permís d'instal·lació, sempre que, segons la normativa
territorial i urbanística, l'ús turístic resulti admès a la parcel·la.
 
12. Les actuacions duites a terme a l'empara d'aquest article en
edificis que siguin béns d'interès cultural o catalogats han
d'observar en tot cas la normativa de patrimoni històric que els
sigui aplicable, i obtenir un informe favorable de
l'administració competent insular o municipal.
 
13. Únicament en relació amb la modernització d’establiments
turístics prevista en aquest article, i durant el termini establert
en l’apartat 1, queda sense efecte l’article 129 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
excepte en els edificis que estan subjectes a protecció en
aplicació de la normativa sobre patrimoni o en els que el
planejament hagi declarat expressament fora d’ordenació de
conformitat amb la normativa específica.
 
14. Aquest article no és aplicable als establiments que s’acullin
a l’article 90 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears.

15. Les previsions contingudes en aquest article són també
aplicables a tots els hostals, hostals-residència, pensions,
posades, cases d’hostes, campaments de turisme i càmpings,
habitatges turístics de vacances i qualsevol altre tipus
d’allotjament establert legalment no inclòs en l’article 31 de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
sempre que els projectes de modernització tenguin per finalitat
canviar de grup i augmentar la categoria i que l’establiment
quedi enquadrat en un dels grups prevists al dit article 31 per
a les empreses turístiques d’allotjament turístic.
 
16. Tots els projectes de modernització prevists en aquest
article que es presentin a l’ajuntament competent abans de l’1
de gener de 2022 estaran sotmesos al règim de declaració
responsable establert en l’article 5 d’aquest Decret llei.  

17. Per al desplegament i l’aplicació d’aquest article és
aplicable la disposició transitòria vuitena del Decret 20/2015,
de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació
en matèria turística, de regulació d’òrgans assessors, de
coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i
de regulació i classificació de les empreses i dels establiments
turístics, en allò que no hi sigui incompatible.
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Article 8
Excepció de limitacions temporals estivals per a obres

Durant el 2020 tot tipus d’obres d’edificació, modificació,
reparació i enderrocaments estaran exemptes de les limitacions
temporals estivals relatives a la temporada turística que estiguin
vigents a qualsevol normativa autonòmica, insular o municipal.

Article 9
Suspensió temporal del requisit d’acreditació del dipòsit de
fiança de contractes de lloguer d’habitatge habitual per a
la sol·licitud d’ajudes públiques al lloguer

S’eximeix els arrendataris de l’exigència d’acreditació del
dipòsit de fiança a què fa referència l’article 59 de la Llei
5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, en les
sol·licituds d’ajudes al lloguer convocades a partir de l’entrada
en vigor d’aquest Decret llei i fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta suspensió no eximeix de l’obligació dels
arrendadors de dipositar les fiances de contractes de lloguer
d’habitatge, l’incompliment de la qual constitueix una infracció
administrativa tipificada en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l’habitatge de les Illes Balears. 

Article 10
Prestació econòmica extraordinària de compensació
d’atencions en l’entorn familiar i el suport a cuidadors no
professionals per a persones en situació de dependència a
les quals s’ha suspès el servei de centre de dia a causa de la
crisi sanitària de la COVID-19

1. Es crea una prestació econòmica extraordinària destinada
a compensar les despeses econòmiques derivades d’atencions
en l’entorn familiar i el suport a cuidadors no professionals de
les persones en situació de dependència a les quals s’ha suspès
el servei de centre de dia durant el període de vigència de l'estat
d'alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquestes prestacions extraordinàries tenen una vigència
temporal inicial de quatre mesos comptadors a partir de dia 1
de maig de 2020.

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d'Afers
Socials i Esports, pot prorrogar la vigència d’aquesta prestació
extraordinària mentre duri l'estat d'alarma decretat pel Reial
decret 463/2020 o es mantengui la situació d'emergència social
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19.

2. Són requisits dels destinataris a percebre la prestació:

a) Tenir reconegut com a prestació del sistema d'atenció a
la dependència el recurs de centre de dia i ocupar-hi la plaça en
el moment de la suspensió del servei a causa de la crisi sanitària
per la COVID-19.

b) Mantenir la prestació de centre de dia al seu PIA mentre
duri la vigència d’aquesta prestació extraordinària.

c) No ser perceptor de l’ajuda compatible amb l’assistència
al centre de dia.

La prestació únicament és aplicable a PIA signat abans de
la declaració de l'estat d'alarma si la persona ja havia ingressat
en el centre.

3. La prestació es concedeix d’ofici a instància del treballador
social al qual correspon el seguiment del PIA, que ha
d’informar de l’acceptació de la persona beneficiària o del seu
representant legal, i fer-ho constar en el sistema informàtic
d’atenció a la dependència. Aquesta proposta ha d’incloure una
declaració de veracitat de les dades bancàries del compte
corrent que indiqui el perceptor.

L’òrgan instructor ha d’emetre la resolució de
reconeixement de la prestació sobre la informació aportada pel
treballador social.

4. Són causes de pèrdua de la prestació:

a) El reinici del servei presencial de centre de dia.

b) La renúncia.

c) La mort del perceptor.

d) El trasllat a una altra comunitat autònoma.

5. La prestació econòmica és de quantia mensual única segons
el grau de dependència reconegut, amb independència de la
capacitat econòmica dels beneficiaris.

L’import de la prestació per a cada grau es correspon amb
el 75 % de les quanties màximes establertes per a les
prestacions econòmiques per cures a l’entorn familiar:

a) Grau I: 143,75 €/mes.  

b) Grau II: 201,59 €/mes.

c) Grau III: 290,73 €/mes.

La prestació reconeguda s’abona mensualment, inclosa amb
la nòmina ordinària de prestacions econòmiques per
reconeixement de situacions de dependència.

6. Les prestacions atorgades en aplicació d’aquest article
produeixen efectes econòmics a partir del dia 1 de maig de
2020 i s'atorguen per un període màxim de quatres mesos, que
poden ser prorrogables mitjançant una resolució de la
consellera d’Afers Socials i Esports.

7. S’estableixen les obligacions de comunicació següents:

a) Els destinataris de la prestació han de comunicar al
treballador social responsable del seu PIA qualsevol
modificació de les circumstàncies personals que pugui afectar
el dret a la prestació en el termini de deu dies hàbils des que es
produeixi el fet que motiva el canvi de situació.

b) Els treballadors socials que hagin actuat en
representació dels interessats estan obligats a comunicar, al més
aviat possible, qualsevol incidència de la qual tenguin
coneixement que pugui suposar una modificació del PIA, en
relació amb l'atorgament d’aquesta prestació.
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c) Els destinataris de la prestació han de reintegrar les
quanties percebudes per error o indegudament, d'acord amb
l'article 19 del Decret 84/2010, de 25 de juny.

8. Les prestacions atorgades d'acord amb aquestes mesures
extraordinàries queden exemptes de l’aplicació de les
previsions contingudes en els articles 17 i 18 del Decret
84/2010, de 25 de juny.

Article 11
Mesures extraordinàries en matèria de selecció de personal
funcionari interí per prestar serveis en el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears i en el Servei de Renda
Social Garantida de la Direcció General de Serveis Socials,
per atendre necessitats urgents ocasionades per la crisis
sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19

Excepcionalment, mentre duri la situació de crisis sanitària,
social i econòmica provocada per la COVID-19, i com a màxim
fins al 31 de maig de 2021, en cas d’exhauriment de les borses
vigents per a la selecció de personal funcionari interí, o quan
aquestes borses no siguin operatives per raó de la suspensió
d’efectes derivada de la interposició de recursos, o qualsevol
altre motiu que impedeixi, dificulti o faci antieconòmica la
crida dels treballadors de la borsa, el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears i el Servei de Renda Social Garantida de la
Direcció General de Serveis Socials poden utilitzar, per a la
selecció de personal funcionari interí, l’oferta genèrica, sempre
que amb això es garanteixi suficientment el compliment dels
principis generals d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat.

D’aquestes ofertes s’ha de donar publicitat a través dels
canals als quals es refereix l’apartat 2 de la disposició
addicional cinquena de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020, i també se n’ha d’informar els
representants sindicals.

Article 12
Personal inspector de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i fins al 31 de
desembre de 2020, el personal funcionari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb funcions inspectores està
facultat per inspeccionar i aixecar acta, si escau, respecte de
qualsevol matèria que li sigui encarregada relacionada
principalment amb el compliment de les normes derivades de
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, dins l’àmbit
competencial de l’Administració de les Illes Balears, sempre
que la funció inspectora no requereixi una elevada
especialització en relació amb les competències materials de la
conselleria d’adscripció.

Article 13
Mesures relatives al gaudi de vacances del personal al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma

1. El règim de gaudi de vacances del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, durant l’any 2020,
es regeix per les previsions següent:

a) El període ordinari de vacances establert
reglamentàriament, comprès entre l’1 de juny i el 30 de

setembre, es pot circumscriure al període comprés entre l’1 de
juliol i el 31 d’agost com a conseqüència de circumstàncies
sobrevingudes per motiu de la crisi ocasionada per la
COVID-19 que facin necessària la presència de personal en
determinades unitats en els mesos de juny i setembre.

b) Quan per necessitats del servei resulti obligat gaudir la
totalitat de les vacances fora del període ordinari establert, no
s’aplica a la durada d’aquest l’increment de dies previst
reglamentàriament.

c) Quan es prevegi el tancament de les instal·lacions a
causa de la inactivitat estacional de determinats serveis públics,
els períodes de gaudi de les vacances han de coincidir amb la
franja temporal de tancament.

2. Se suspèn, per a l’any 2020, l’aplicació del punt 3 de l’article
41 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i es considera com a període ordinari de vacances
el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, sens
perjudici del que correspon als centres i treballs especials, per
l’activitat major que desenvolupen en aquest període. Aquest
període ordinari es pot circumscriure al període comprés entre
l’1 de juliol i el 31 d’agost com a conseqüència de
circumstàncies sobrevingudes per motiu de la crisi ocasionada
per la COVID-19 que facin necessària la presència de personal
en determinades unitats en el mesos de juny i setembre.
 
3. Així mateix, per a l’any 2020, se suspenen totes les clàusules
dels convenis col·lectius, dels acords i dels pactes que afecten
els ens del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el sentit que el període
ordinari de vacances comprés entre l’1 de juny i el 30 de
setembre es pot circumscriure al període comprés entre l’1 de
juliol i el 31 d’agost com a conseqüència de circumstàncies
sobrevingudes per motiu de la crisi ocasionada per la
COVID-19 que facin necessària la presència de personal en
determinades unitats en el mesos de juny i setembre.

Capítol III
Mesures específiques relatives al Servei de Salut de les

Illes Balears

Secció 1a
Mesures per a la protecció individual per evitar el contagi

de la COVID-19

Article 14
Adquisició d’equips de protecció individual per evitar el
contagi de la COVID-19

1. Per a l’adquisició d’equips de protecció individual necessaris
per evitar el contagi de la COVID-19, la selecció entre els
distints productes ha d’atendre criteris de garantia
d’aprovisionament suficient, termini de lliurament, condicions
de logística i preu, i s'ha de fer entre els ofertats pels proveïdors
que assumeixin les condicions que prèviament hagi establert
l’òrgan competent per a adquirir-los. En tot cas, es permet la
incorporació posterior de nous proveïdors que assumeixin les
condicions establertes.

2. L’acord d’adquisició té naturalesa privada i la tramitació
exigeix:
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a) Justificació de la necessitat i de l’existència de crèdit.

b) Publicitat en la pàgina web de l’òrgan de contractació.

c) Sol·licitud formal a l’empresa l’acceptació de la qual
implica el compromís de compliment dels terminis de
lliurament.

3. L’acord d’adquisició ha d’establir el procediment
d’acceptació o comprovació mitjançant el qual s’ha de verificar
la conformitat dels productes amb el que disposa el contracte.

4. Si és necessari, es poden fer pagaments a compte. El
lliurament dels fons necessaris per afrontar aquestes despeses
es pot dur a terme a justificar.

Article 15
Fabricació d’equips de protecció individual per part
d’empreses de les Illes Balears i procediment d’adquisició

1. Els Servei de Salut de les Illes Balears pot adquirir,
mitjançant contractació d’emergència, el subministrament de
bates de protecció, guants, mascaretes, granotes, davantals de
plàstic, ulleres, caputxes, calces, pantalles, solució
hidroalcohòlica, viricida, i qualsevol altre producte que s’hagi
previst com a necessari per al tractament i la prevenció de la
COVID-19, elaborats o produïts per empreses de les Illes
Balears, durant els 24 mesos posteriors a la vigència d’aquest
Decret Llei.

2. El Servei de Salut de les Illes Balears pot abonar les matèries
primeres o els productes acabats per bestreta.
 
3. El Govern de les Illes Balears pot establir incentius
econòmics per a les empreses de les Illes Balears que
produeixin i distribueixin aquest material en l’àmbit de la
comunitat autònoma.

Secció 2a
Mesures per a l’adquisició de medicaments

Article 16
Adquisició de medicaments amb preu fixat

Els medicaments amb preus de venda de laboratori fixats
administrativament per al Sistema Nacional de Salut o amb
preus de referència, per tal com ja hi ha hagut negociació amb
una instància pública i fixació administrativa del preu, poden
ser adquirits pel sistema hospitalari públic de les Illes Balears
al marge dels procediments de contractació pública.

Article 17
Adquisició hospitalària de medicaments amb protecció de
patent

1. Els medicaments amb protecció de patent, determinat el preu
públic per la Comissió Interministerial de Preus, poden ser
adquirits directament pel Servei de Salut de Illes Balears,
prenent com a referència el preu determinat pel Ministeri de
Sanitat.

2. L’acord d’adquisició té naturalesa privada i la tramitació
exigeix:

a) Justificació de la necessitat i de l’existència de crèdit.

b) Sol·licitud formal a l’empresa l’acceptació de la qual
implica el compromís de compliment dels terminis de
lliurament.

3. L’acord pot preveure la modalitat de pagament per volum o
per resultats, determinant també les penalitats contractuals per
incompliments.

4. En els acords d’adquisició de tracte successiu se’n pot
preveure la modificació i les causes de resolució.

5. En l’acord d’adquisició s’ha d’establir el procediment
d’acceptació o comprovació mitjançant el qual s’ha de verificar
la conformitat dels medicaments amb allò que disposa el
contracte, la duració del qual no pot excedir de cinc dies hàbils
comptadors des de la data de recepció dels medicaments.

Article 18
Adquisició hospitalària de medicaments genèrics

1. En les adquisicions hospitalàries de medicaments genèrics,
els serveis de farmàcia poden elegir entre els distints productes
genèrics, atenent criteris de eficàcia terapèutica, entre els
ofertats pels proveïdors que assumeixin les condicions que
prèviament hagi establert l’òrgan competent per adquirir-los,
que són de compliment obligat. En tot cas, es permet la
incorporació posterior de nous proveïdors que assumeixin les
condicions establertes.

Entre les condicions que han de complir els proveïdors s’ha
d’incloure la determinació de penalitats contractuals per
incompliments de terminis o en la qualitat del producte i el
sistema de pagament.

2. Si es considera més convenient comptar amb un únic
proveïdor o un únic medicament genèric, se'n pot seleccionar
un entre aquells com a destinatari de les comandes. En aquest
cas el termini del contracte serà anual.

Per a la selecció d’un proveïdor o medicament genèric únic
s’ha de dur a terme un procediment per invitació a cada un dels
proveïdors, incloent en tot cas en la convocatòria la
determinació de penalitats contractuals per incompliments de
terminis o en la qualitat del producte i el sistema de pagament,
per volum o per resultats.

La invitació ha de contenir els criteris de selecció
qualitatius que s’han de tenir en compte per a la resolució, com
també la ponderació. S’ha d’atorgar un termini no inferior a
deu dies perquè presentin les ofertes, i la unitat responsable, de
forma motivada, ha de notificar i publicar a la pàgina web
especificada el resultat del procediment.

3. L’acord d’adquisició de medicaments genèrics, en qualsevol
de les seves modalitats, té naturalesa privada i la tramitació
exigeix:

a) Justificació de la necessitat i de l’existència de crèdit.

b) Sol·licitud formal a l’empresa l’acceptació de la qual
implica el compromís de compliment dels terminis de
lliurament.
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4. En acords d’adquisició de tracte successiu se’n pot preveure
la modificació i les causes de resolució.

5. En l’acord d’adquisició s’ha d’establir el procediment
d’acceptació o comprovació mitjançant el qual s’ha de verificar
la conformitat dels medicaments amb allò que disposa el
contracte, la duració del qual no pot excedir de cinc dies hàbils
comptadors des de la data de recepció dels medicaments.

Article 19
Pagament dels medicaments

1. Llevat de previsió expressa distinta a la convocatòria o a
l’acord d’adquisició, el pagament s’ha de dur a terme de
conformitat amb el que preveu el contracte, amb la presentació
prèvia de la llista del detall de les unitats subministrades.

Després de la comprovació i conformitat per part de la
unitat responsable de les adquisicions, que s’ha de produir en
el termini de cinc dies, l’empresa ha de trametre la factura per
l’import determinat.

2. El pagament de la factura s’ha de dur a terme en el termini
de trenta dies des de la recepció. Aquest termini es pot ampliar
mitjançant un pacte de les parts, amb el límit d'un màxim de
seixanta dies.

Article 20
Col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i
el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears

1. La col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears
i el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears per a la
dispensació activa de les especialitats farmacèutiques, efectes
i accessoris, fórmules magistrals i preparats oficials que
estiguin inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut està exclosa de l’àmbit de la contractació
pública i s’instrumenta mitjançant un conveni de col·laboració
entre ambdues institucions.

2. El Servei de Salut de les Illes Balears ha d’abonar al Col·legi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears l’import de la
factura corresponent a les receptes mèdiques oficials dels
medicaments que siguin totalment o parcialment finançats pel
Sistema Nacional de Salut, que siguin vàlides, s’hagin
dispensat correctament i hagi emplenat el farmacèutic d’acord
amb el que estableix el conveni de col·laboració.

Secció 3a
Mesures per al personal estatutari

Article 21
Prestació de serveis en règim de teletreball

1. En els termes i condicions que es determinin per resolució de
la Direcció General del Servei de Salut, i sempre que això sigui
compatible amb la naturalesa de les funcions i característiques
de la plaça o del lloc de treball, el personal estatutari sanitari
pot prestar serveis en règim de teletreball.

2. El personal estatutari de gestió i serveis del servei del Servei
de Salut de les Illes Balears que autoritzi cada gerència
territorial pot accedir a la prestació de serveis en règim de
teletreball de conformitat amb el Decret 36/2013, de 28 de

juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis
mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. El director general del Servei de Salut de les Illes Balears ha
d’aprovar el model normalitzat de sol·licitud i adaptar els
tràmits procedimentals establerts en el Decret 36/2013, de 28
de juny, a l’estructura organitzativa del Servei de Salut de les
Illes Balears.

Article 22
Mobilitat temporal del personal estatutari

1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
ha de desenvolupar les funcions pròpies de la seva categoria en
un centre o institució sanitària diferent al del seu nomenament,
en supòsits de necessitat determinats per la inajornable i urgent
cobertura de l'assistència sanitària de la població, quan així
siguin apreciats pel director general del Servei de Salut de les
Illes Balears o l’òrgan en què delegui, mitjançant una comissió
de serveis per atribució temporal de funcions ajustada
estrictament a la cobertura de les necessitats que la motivin.

2. Cal aplicar el procediment contingut en aquest article quan
sigui apreciada una situació d’inajornable i urgent cobertura de
la assistència sanitària de la població en algun dels centres o
institucions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears i
s'hagin exhaurit les possibilitats per cobrir aquesta contingència
en el si d'aquests.

Un cop detectada la situació d'inajornable i urgent cobertura
de l'assistència sanitària de la població i exhaurides les
possibilitats de cobrir-la, el gerent territorial corresponent ha de
traslladar un informe sobre aquesta situació al director general
del Servei de Salut de les Illes Balears, que n’ha de dictar una
resolució motivada, si així ho aprecia.

3. La mobilitat temporal revesteix caràcter forçós i s’ha de
designar el professional corresponent per aplicació dels criteris
continguts en l’apartat següent.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, la mobilitat
temporal pot revestir caràcter voluntari quan, concorrent la
contingència prevista en l’apartat 1 i davant l'oferta pública dels
òrgans competents del Servei de Salut, hi hagi professionals
disposats a exercir les seves funcions en àmbit diferent al del
seu nomenament.

4. S’ha de designar amb caràcter forçós el personal que
correspongui en funció dels criteris següents:

a) En primer lloc, s’ha de triar un professional dels que
prestin servei al centre o institució sanitària de referència
d'aquells centres o institucions sanitàries on sigui necessària la
garantia de la cobertura de l'activitat assistencial. El criteri de
la designació forçosa d'un professional del centre o institució
de referència no es tindrà en compte quan suposi perjudici clar
per a la seva cobertura assistencial, amb l'informe previ motivat
de la gerència corresponent i l'acceptació expressa del Director
General del Servei de Salut.

b) En segon lloc, s’ha de designar el personal estatutari de
qualsevol centre o institució sanitària en funció de la seva
menor antiguitat. A igual antiguitat, el criteri de desempat s'ha
d’establir en atenció als mèrits curriculars, de menor a major
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mèrit, d'acord amb el barem previst en el darrer concurs de
trasllats publicat.

D’aquest ordre de prelació queda exclòs el personal que
ocupi prefectures d’unitat, als quals només els serà aplicable
aquest sistema de provisió, un cop exhaurits els criteris
anteriors, i en ordre invers al seu rang.

5. La comissió de serveis forçosa tindrà la durada estrictament
necessària per subvenir la contingència que va donar lloc a
aquesta. Transcorregut aquest termini i si es torna a presentar
la necessitat, s’ha de designar el nou professional, que ha de ser
el següent per aplicació dels mateixos criteris de prelació.

6. Durant el període de durada de la mobilitat temporal, el
professional conserva el dret a la seva plaça o lloc d'origen així
com a percebre les retribucions pròpies d'aquest, en els termes
que disposa l'Estatut marc, i les indemnitzacions per raons de
servei que s'hagin establert en la Resolució, que han d'estar en
consonància amb la disponibilitat pressupostària de la
Comunitat Autònoma.

7. S'ha d’establir un seguiment específic de la despesa que es
pugui generar per aquest motiu tant per part del Servei de Salut
de les Illes Balears com de la Conselleria d'Hisenda.

8. La Resolució del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears que adopti la comissió de serveis forçosa posa fi
a la via administrativa.

Article 23
Torns de feina

El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
ha de fer la jornada de treball en els torns de feina següents:

a) Torn diürn: el torn diürn és el que es fa entre les 8.00
hores i les 22.00 hores, ja sigui en horari de matí, d’horabaixa,
o de matí i d’horabaixa. L'horari de matí ha de ser amb caràcter
general el comprès entre les 8.00 hores i les 15.00 hores, i el
d’horabaixa, entre les 15.00 hores i les 22.00 hores, sense
perjudici de l'organització del torn diürn en altres horaris i del
que s’estableixi en determinats centres sanitaris.
Amb caràcter general, aquest torn suposa la realització de 7
hores i 30 minuts diàries de treball, durant cinc dies a la
setmana, i s’ha de completar la jornada anual amb el treball
efectiu que, amb periodicitat almenys semestral, s'estableixi,
tenint en compte l'organització de treball de cada centre.

b) Torn nocturn: el torn nocturn és el que s'inicia a les
22.00 hores i finalitza a les 8.00 hores de l'endemà.

c) Torn rotatori: el torn rotatori és el règim de treball en
què la jornada ordinària es fa a través de torns diürns i
nocturns. A l'efecte de la ponderació de la jornada, s'hi ha
d'incloure sempre el torn de nit. En aquest cas, la prestació de
serveis es pot fer en horari de matí i nit, en el d’horabaixa i nit,
i en l'horari de matí, horabaixa i nit, és a dir, incloent-hi sempre
el torn de nit en qualsevol sistema.

Capítol IV
Règim especial de concessió de subvencions i altres

ajudes

Secció 1a
Nous procediments

Article 24  
Àmbit d'aplicació

1. El règim especial regulat en aquest capítol és d'aplicació a
l'activitat de foment que duguin a terme l'Administració de la
Comunitat Autònoma i els ens públics de caràcter instrumental
que en depenguin. També ho és respecte del consells insulars,
els ajuntaments i els ens públics de caràcter instrumental que
depenguin d'alguna d'aquestes administracions o hi estiguin
vinculats, sempre que el dit règim no entri en contradicció amb
la legislació bàsica de l'Estat en matèria de subvencions.

2. Aquest règim especial té vigència fins al dia 31 de maig de
2021, data a partir de la qual no es poden aprovar bases
reguladores ni iniciar procediments de concessió de
subvencions a l'empara d'aquest capítol, que sí és aplicable,
això no obstant i si escau, a les actuacions dels procediments en
tramitació que s'hagin iniciat amb anterioritat a la dita data.

3. Les normes incloses en els articles 25 i 26 d'aquest capítol
es refereixen únicament a les línies i els procediments de
subvencions que, en el territori de les Illes Balears, tenguin per
objecte impulsar el desenvolupament econòmic i social, el
foment de les activitats d'R+D+I o pal·liar els efectes
econòmics i socials de caràcter negatiu que s'hagin produït per
l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 amb relació als
col·lectius següents: persones en situació de vulnerabilitat
econòmica o social; treballadors autònoms i per compte d'altri;
persones treballadores desocupades; petites i mitjanes
empreses; institucions de recerca, i entitats sense ànim de lucre
que persegueixin finalitats assistencials, culturals, educatives,
cíviques o esportives.

Article 25
Aprovació i contingut de les bases reguladores i de les
convocatòries

1. En els supòsits prevists en l'article anterior, per a
l'aprovació de les bases reguladores no són aplicables les
previsions del capítol II del títol IV de la Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, sinó únicament els
tràmits següents: resolució d'inici, informació pública per un
període de set dies, informe dels serveis jurídics i, si escau,
fiscalització prèvia de la Intervenció General.

2. En els mateixos supòsits de l'apartat anterior, l'elaboració,
l'aprovació i la publicació oficial de les bases reguladores pot
incloure la de les convocatòries corresponents.

3. Les bases reguladores i les convocatòries poden:

a) Exigir que la participació en el procediment de concessió
de la subvenció, com també en les actuacions de justificació i
comprovació, es faci exclusivament per via telemàtica.
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b) Prescriure, quan escaigui, que sigui un òrgan de caràcter
unipersonal l'encarregat d'exercir les funcions legalment
atribuïdes a la comissions avaluadores.

c) Preveure la concessió de bestretes fins al 100 % de
l'import màxim de la subvenció, amb l’autorització prèvia de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

d) Dispensar totalment o parcialment la constitució de
garanties en funció de la capacitat econòmica del futur
beneficiari.

e) Establir el caràcter subvencionable de totes o de part de
les despeses efectivament realitzades que responguin a l'objecte
de la subvenció i siguin necessàries per a l'execució de
l'activitat, encara que aquesta no es materialitzi completament,
sempre que quedi degudament acreditat que la manca
d'execució o l'execució fora de termini siguin conseqüència
directa de les mesures adoptades pels poders públics per
combatre l'alerta sanitària generada per la COVID-19 o per
afrontar la situació de crisi econòmica.

f) Permetre la justificació de despeses inferiors a tres mil
euros mitjançant una declaració formal de la persona o entitat
beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de
comprovació i control.

g) Preveure la possibilitat d'ampliar motivadament els
terminis d'execució i de justificació quan el projecte o l'activitat
no s'hagin pogut desenvolupar amb normalitat per alguna de les
circumstàncies esmentades en la lletra e).

h) Posar a disposició de les persones i entitats beneficiàries
un model simplificat de compte justificatiu.

4. Quan es tracti de procediments la convocatòria dels quals
s'hagi publicat oficialment dos mesos abans de l'entrada en
vigor d'aquest Decret llei, les resolucions individuals o
col·lectives de concessió de la subvenció poden incloure
excepcionalment les determinacions incloses en les lletres c),
d), e), f), g) i h) de l'apartat anterior.

Article 26
Supòsits de manca de bases reguladores, de convocatòria o
de concurrència

Les regles previstes en l'article anterior són igualment
aplicables als procediments de concessió de subvencions que
s’iniciïn d'ofici o a sol·licitud de persona interessada, en què no
sigui legalment necessària l'aprovació prèvia de bases
reguladores o de convocatòria, o no sigui exigible la
concurrència.

Article 27
Regles especials de gestió

1. Les bases reguladores i les convocatòries poden establir que
la comprovació econòmica es faci mitjançant un sistema de
mostreig de les factures o documents acreditatius de realització
i pagament de despeses, sempre que es tracti de despeses de
caràcter successiu o recurrent vinculades a l’activitat
subvencionada.

2. En el cas de subvencions cofinançades per dues o més
administracions públiques, les bases reguladores poden establir
un sistema simplificat de justificació de la quantia total de la
subvenció amb la finalitat que la persona beneficiària hagi de
presentar el compte justificatiu només a una de les
administracions.

Secció 2a
Procediments en curs

Article 28
Continuació dels procediments i ampliació de terminis

1. La continuació dels procediments de subvenció en tramitació
a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es regeix per les
disposicions estatals reguladores de l'estat d'alarma.

2. De conformitat amb allò que disposa l'article 54 del Reial
decret llei 11/2020, de 32 de març, en els procediments a què
fa referència l'apartat anterior es pot concedir un període
extraordinari d'execució i justificació del projecte o de
l'activitat quan el període corresponent hagi expirat. Així
mateix, es poden ampliar qualsevol altres terminis que no hagin
expirat, encara que les bases reguladores o la convocatòria no
ho prevegin.

3. A l’efecte previst en l’apartat anterior, es poden modificar o
complementar motivadament les resolucions de convocatòria,
fins i tot en el cas que ja s’haguessin assignat els fons públics
als beneficiaris i s’hagués iniciat el període d’execució o
justificació de les subvencions, sense que això impliqui obrir un
nou termini de presentació de sol·licituds.

Article 29
Justificació de la subvenció

A les actuacions de gestió dels procediments que es trobin
en tramitació a l'entrada d'aquest Decret llei, se'ls han d'aplicar
les regles previstes en el capítol I del títol IV del Text refós de
la Llei de subvencions, si bé d'acord amb la particularitat que
l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot decidir
motivadament:

a) Que no constitueix incompliment, a l'efecte de
reintegrament o de pèrdua del dret a percebre la subvenció, la
manca d'execució total de l'activitat o del projecte
subvencionat, si aquesta s'ha produït com a conseqüència
directa de la suspensió d'activitats o del tancament
d'establiments amb motiu de l'estat d'alarma o de les mesures
adoptades per combatre l'alerta sanitària generada per la
COVID-19.

b) Que tampoc no constitueix incompliment, a l'efecte
previst en la lletra anterior, la manca d'execució dins termini
del projecte o activitat subvencionada en les mateixes
circumstàncies.

c) L'ampliació dels terminis d’execució o de justificació
abans que aquests expirin, o l'atorgament d'un període
extraordinari d’execució o de justificació per raons
excepcionals degudament justificades, d’acord amb l’article
28.2 d’aquest Decret llei.
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d) Establir el caràcter subvencionable de totes o de part de
les despeses que responguin a l'objecte de la subvenció i siguin
necessàries per a l'execució de l'activitat, encara que aquesta no
es materialitzi completament, en les mateixes circumstàncies a
què fa referència la lletra e) de l'apartat 3 de l'article 12
d’aquest Decret llei.

e) Admetre, per a la justificació de depeses inferiors a tres
mil euros, una declaració formal de la persona física o de
l'entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors
de comprovació i control.

Article 30
Increment o redistribució del crèdit de la subvenció o ajuda

1. Es pot incrementar o redistribuir el crèdit de la subvenció o
ajuda concedida, sense obrir un nou termini de presentació de
sol·licituds, i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho
permetin, quan es donin simultàniament les circumstàncies
següents:

a) Que els projectes o les activitats finançades s’hagin
paralitzat durant l’estat d’alarma o les seves pròrrogues i es
puguin beneficiar de l’ampliació dels terminis d’execució.

b) Que s’hagi produït un increment en les despeses
imputables al projecte com a conseqüència directa de
l’ampliació dels terminis d’execució.

c) Que les despeses a compensar amb l’increment o la
distribució del crèdit siguin directament necessàries per a la
materialització del projecte o l’activitat, incloses les relatives
a lloguer d’espais i al subministrament d’aigua i energia.

2. En aquests casos, la modificació del crèdit de la
convocatòria s’ha de dur a terme mitjançant una resolució de
l’òrgan competent, la qual s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears a l'efecte informatiu.

3. La resolució ha de contenir les regles que han de seguir les
persones o entitats beneficiàries per sol·licitar la imputació de
les despeses a què es refereix l’apartat 1, el crèdit que s’assigna
per finançar aquestes despeses i la distribució d’aquest crèdit
entre les entitats beneficiàries en els casos en què les
sol·licituds superin el crèdit assignat a l’efecte.

Secció 3a
Altres ajudes

Article 31
Règim extraordinari d’elaboració de disposicions de
caràcter general

A les disposicions de caràcter general que han de regir la
concessió de les ajudes de caràcter assistencial previstes en
l’article 2.3.a) del Text refós de la Llei de subvencions, que
tenguin per objecte combatre directament els efectes de la crisi
sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19, no
els són aplicables les previsions que es contenen en el capítol
II del títol IV de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de
les Illes Balears, sinó únicament els tràmits següents: resolució
d’inici, informació pública per un període de set dies, informe
dels serveis jurídics i, si escau, la fiscalització prèvia de la
Intervenció General.

Secció 4a
Impuls a la reactivació econòmica en l’àmbit local

Article 32
Promoció del desenvolupament econòmic municipal i
insular

1. D’acord amb la lletra t) de l’article 29.2 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, en relació amb els apartats 1 i 5 de l’article 25 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, els municipis de les Illes Balears poden fer ús dels
instruments de foment previstos en aquest Decret llei, com a
manifestació de l’exercici de la seva pròpia competència.

D’acord amb això, els ajuntaments, sense perjudici de
l’exercici, en qualsevol moment, d’aquesta i de la resta de
competències que els són pròpies d’acord amb la normativa
local, poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o
entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de
foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la
recuperació econòmica en els termes municipals respectius.

2. El que disposa l’apartat anterior també és aplicable als
consells insulars, en el marc del que estableix la lletra d) de
l’article 36.1 de la Llei 7/1985 esmentada, i en l’àmbit dels
territoris insulars respectius.

Capítol V
Normes específiques en matèria pressupostària,

d’hisenda i de patrimoni

Article 33
Beneficis fiscals aplicables a taxes portuàries de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'any 2020, s'estableixen les bonificacions temporals
següents sobre la quota tributària de les taxes portuàries
següents, regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears:

a) El 50 % de la quota de les taxes portuàries de les quals
les navilieres dels vaixells de passatge de transbord rodat i dels
vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb
destinació a ports de competència autonòmica siguin el
subjecte passiu, des de l'acabament de l'estat d'alarma declarat
inicialment pel Reial decret 463/2020 ,de 14 de març, o de les
pròrrogues d’aquest, i fins al 31 de desembre de 2020.

b) El 50 % de la quota de les taxes portuàries que s'indiquen
a continuació, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei
i fins al 31 de desembre de 2020, que graven les autoritzacions
temporals de les activitats següents:

1a. La taxa per ocupació i aprofitament especial de domini
públic portuari, el fet imposable de la qual regula l’article
210 de la Llei 11/1998 esmentada, pel que fa a la realització
d'activitats comercials, industrials i de serveis, sempre que
l'autorització no sigui complementària d'un títol
concessional.
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2a. La taxa per amarratge d'embarcacions de transport
marítim no regular de persones (taxa G-1), el fet imposable
de la qual regula l’article 227 de la Llei 11/1998.

3a. La taxa per amarratge d’embarcacions destinades al
lloguer a terceres persones i les matriculades amb llista 6a
destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats
de temporada a platges i costa —com ara el vol nàutic,
l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí aquàtic,
etc.— (taxa G-5), el fet imposable de la qual regula l’article
273 de la Llei 11/1998.

4a. La taxa per emmagatzematge (taxa E-2), el fet
imposable de la qual regula l’article 291 de la Llei 11/1998,
per a la pesca professional a la qual es refereix l’article 20
de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.

5a. La taxa per subministrament d’aigua i d’energia
elèctrica (taxa E-3), el fet imposable de la qual regula
l’article 299 de la Llei 11/1998, per a les embarcacions de
pesca professional, les embarcacions destinades al lloguer
a terceres persones i les embarcacions matriculades en la
llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i
activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol
nàutic, l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí
aquàtic, etc.).

c) El 100 % de la quota de la taxa per la inscripció a les
convocatòries per a la selecció de personal de Ports de les Illes
Balears, el fet imposable de la qual regula l’article 244 de la
Llei 11/1998, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei
i fins al 31 de desembre de 2020.

Article 34
Supressió de l’ingrés a compte en el règim d’estimació
objectiva de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears

Per a l’exercici fiscal de 2020, el percentatge a què es
refereix l’apartat 4 de l’article 31 del Decret 35/2016, de 23 de
juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades
turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, queda
fixat en un 0 %, sens perjudici de l’obligació de la presentació
i l’ingrés de l’autoliquidació de la quota que es meriti al llarg
de tot l’exercici de 2020, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 30
del mateix Decret.

Article 35
Bonificació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o
atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb
premi i de tipus C o d’atzar

Per a l’exercici fiscal de 2020, s’estableix una bonificació
del 75 % en el pagament dels rebuts de la fracció corresponent
al segon trimestre de l’any de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives
amb premi i de tipus C o d’atzar a què es refereix la lletra b) de
l’article 96.1 del Text refós de les disposicions legals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs
cedits, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Article 36
Aplicació dels recursos disponibles del fons per afavorir el
turisme sostenible a despeses i inversions per pal·liar els
efectes de la crisi de la COVID-19 i potenciar la
recuperació econòmica

1. S’autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta conjunta
de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els recursos
integrants del fons per afavorir el turisme sostenible a les
despeses i les inversions que es considerin necessàries per
pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària, social i
econòmica provocada per la COVID-19 i potenciar la
recuperació econòmica de les Illes Balears, amb excepció de la
part d’aquests recursos destinada a finançar projectes aprovats
en el marc dels plans anuals del turisme sostenible l’execució
dels quals es consideri estratègica o ja hagi donat lloc a
compromisos jurídics o a obligacions de pagament de l’entitat
gestora del projecte davant terceres persones o entitats.

Per a això, les conselleries i la resta d’entitats públiques
gestores de cada un dels projectes han de comunicar a les
conselleries d’Hisenda i Relacions Exteriors i de Model
Econòmic, Turisme i Treball, d’acord amb els criteris que
aquestes determinin, els projectes no iniciats i el grau
d’execució dels projectes en curs, amb l’objectiu de conèixer
els recursos susceptibles de ser destinats a les finalitats a què es
refereix el paràgraf anterior.

Per mitjà d’un acord del Consell de Govern, previ o
simultani a l’acord a què fan referència el primer paràgraf
d’aquest apartat i l’apartat 2 següent, a proposta conjunta de les
conselleries abans esmentades, s’han de relacionar els projectes
o la part d’aquests que no s’executaran, i també els recursos
corresponents, i aquest acord implica l’anul·lació de les
obligacions reconegudes pendents de pagament
comptabilitzades en la secció pressupostària 37 o, pel que fa als
projectes corresponents al Pla Anual d’Impuls del Turisme
Sostenible de l’any 2016, en les seccions pressupostàries
corresponents.

2. Les aplicacions que, en forma de projectes o de línies de
despesa o inversió, acordi el Consell de Govern, que s’han
d’imputar al programa pressupostari de despesa 413G (accions
públiques relatives a la COVID-19), al qual fa referència
l’article 11 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, s’han de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i implicaran
l’autorització prèvia al conseller o a l’òrgan competent per a
l’autorització de la despesa a què es refereix l’article 72.2 de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i també per a la subscripció del
contracte, la subvenció, el conveni o el negoci jurídic
corresponent en cada cas, en els casos en què la legislació
pressupostària o sectorial estableixi la necessitat d’aquesta
autorització prèvia.

3. Els recursos alliberats com a conseqüència de l’anul·lació de
les obligacions reconegudes a què fa referència el darrer
paràgraf de l’apartat 1 s’ingressaran en el compte no
pressupostari que determini la Intervenció General de la
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Comunitat Autònoma i habilitaran l’aprovació dels expedients
de generació de crèdit que calguin en els estats de despeses del
pressupost corrent de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o del Servei de Salut de les Illes Balears, durant un
termini màxim de tres exercicis, d’acord amb les aplicacions
que acordi el Consell de Govern, o les seves modificacions, a
què es refereix l’apartat 2.

Pel que fa a la resta de crèdits de la secció pressupostària 37
sobre els quals, si s’escau, no s’hagi comptabilitzat el
reconeixement d’obligacions, s’han de tramitar les
transferències de crèdit que calguin en els estats de despeses
del pressupost corrent de l’exercici 2020.

Article 37
Suspensió per a l’exercici de 2020 del funcionament de la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible i l’aprovació del
pla anual del turisme sostenible

1. Per a l’exercici de 2020, se suspèn el funcionament de la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible pel que fa a
l’aprovació del pla anual d’impuls del turisme sostenible
d’aquest exercici de 2020, el qual, per tant, no s’ha d’aprovar.

2. A aquest efecte, no hi seran aplicables les normes que conté
el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 2 i els articles 19
i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme
sostenible, ni tampoc les disposicions de desplegament
concordants del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es
desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de
mesures d’impuls del turisme sostenible, i els recursos del fons
per afavorir el turisme sostenible corresponents a l’exercici de
2020 s’han de destinar a finançar les despeses i les inversions
que es considerin necessàries per pal·liar els efectes derivats de
la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la
COVID-19 i potenciar la recuperació econòmica de les Illes
Balears.

3. L’execució dels projectes aprovats en el marc dels plans
anuals d’impuls del turisme sostenible corresponents als
exercicis de 2019 i anteriors, o de les seves modificacions, s’ha
de fer d’acord amb les normes de la Llei 2/2016 i del Decret
35/2016 aplicables al temps de l’aprovació o la modificació
d’aquests plans i projectes, amb excepció dels projectes o la
part d’aquests que no s’hagin d’executar d’acord amb l’article
36 d’aquest Decret llei, els quals s’han de regir pel que
estableix el dit article.

Article 38
Règim aplicable a les donacions que es facin per fer front a
la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la
COVID-19

1. Les donacions dineràries que es facin per contribuir a pal·liar
la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la
COVID-19 s’han d’ingressar en la tresoreria de la Comunitat
Autònoma, per mitjà del model d’ingrés corresponent, i
s’entenen acceptades tàcitament, des del mateix moment de
l’ingrés, per la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors,
d’acord amb l’article 13.1 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Aquestes donacions dineràries permetran generar crèdit en
el pressupost de despeses de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, amb imputació en tot cas al programa pressupostari
413G (Accions públiques relatives a la COVID-19) al qual fa
referència l’article 11 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient,
procediments administratius i pressuposts per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

2. Les donacions d’equipaments i subministraments relacionats
amb la crisi sanitària de la COVID-19 que tenguin la
consideració de material fungible d’ús corrent s’entenen
acceptades per la simple recepció pel Servei de Salut de les
Illes Balears o per l’òrgan o la unitat que el Servei esmentat
designi com a destinatari.

En tot cas, per motius relacionats amb els controls de
qualitat o altres raons justificades, el Servei de Salut de les Illes
Balears o l’òrgan o la unitat que es designi com a destinatari
queda habilitat per rebutjar els béns o modificar l’eventual
destinació concreta pretesa pel donant, sempre que en darrera
instància els béns donats susceptibles d’aprofitament s’apliquin
a fer front a la crisi provocada per la COVID-19.

3. Les donacions d’altres béns mobles o immobles s’han
d’acceptar expressament de la manera que preveu la legislació
de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
es poden destinar directament a la lluita contra la crisi sanitària,
social o econòmica provocada per la COVID-19 o alienar-se i
aplicar el producte que s’obtengui a la finalitat esmentada.

Article 39
Reconeixement extrajudicial de crèdits

1. El reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix un
procediment específic que, en execució d’una resolució
administrativa prèvia o simultània per la qual es declara la
inexistència jurídica o la nul·litat, segons els casos, dels actes,
contractes o altres negocis jurídics dels quals du causa el crèdit
a favor de la persona o l’entitat interessada, determina i
concreta la regularització o liquidació que pertoqui i la
imputació al pressupost i a la comptabilitat de l’entitat de què
es tracti en cada cas de l’obligació de pagament corresponent.

En el cas particular de contractes formalitzats que s’hagin
de considerar nuls per raó de la concurrència de qualsevol
causa de nul·litat de ple dret dels actes preparatoris o de
l’adjudicació d’acord amb la legislació vigent, prèviament o
simultàniament al reconeixement del crèdit que resulti del que
disposa l’article 42 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, s’ha de tramitar i resoldre el procediment de
revisió d’ofici corresponent, de conformitat amb l’article 41 de
la Llei 9/2017 esmentada.

Això no obstant, en el cas de contractes que no s’hagin
formalitzat, i, per tant, no es puguin entendre perfeccionats en
els termes que exigeixen els articles 36.1, 153.1 i la resta de
disposicions concordants de la Llei 9/2017 esmentada, es podrà
acordar el reconeixement extrajudicial dels crèdits, amb la
tramitació prèvia o simultània del procediment administratiu a
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què es refereix l’apartat 2 següent, pel qual es declari la
inexistència jurídica del contracte, en el marc del títol IV de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

2. El procediment a què fa referència el darrer paràgraf de
l’apartat anterior s’ha d’iniciar d’ofici per mitjà d’una resolució
del conseller competent o del màxim òrgan unipersonal de
l’ens, que ha de nomenar un instructor, i s’han de verificar, com
a mínim, els tràmits següents:

a) Memòria justificativa del respnsable de la unitat que va
promoure la realització de l’obra, el subministrament del bé o
la prestació del servei.

b) Audiència del proveïdor del bé o el servei i, en general,
de les persones o entitats interessades.

c) Informe dels serveis jurídics competents, que s’ha de
pronunciar en tot cas sobre la inexistència jurídica del
contracte.

d) Proposta de resolució del conseller competent o del
màxim òrgan unipersonal de l’ens.

e) Acord del Consell de Govern o del màxim òrgan
col·legiat de l’ens pel qual es declari la inexistència jurídica del
contracte.

El termini màxim per resoldre expressament i notificar
l’acord corresponent és de tres mesos, i la conseqüència de
l’incompliment d’aquest termini màxim és la caducitat del
procediment.

3. La declaració de nul·litat del contracte o la declaració
d’inexistència jurídica d’aquest a què es refereixen els apartats
anteriors d’aquest article, comporta que el contracte entri en
liquidació, havent-se de restituir les parts les coses que hagin
rebut en virtut d’aquest i, si no és possible, el valor de mercat
de les prestacions respectives al temps de la seva realització, en
el marc del procediment de reconeixement extrajudicial de
crèdits que es regula en l’apartat següent.

4. El procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits
s’ha d’iniciar d’ofici per mitjà d’una resolució del conseller
competent o del màxim òrgan unipersonal de l’ens, que ha de
nomenar un instructor, i s’han de verificar, com a mínim, els
tràmits següents:

a) Informe del responsable de la unitat que va promoure la
realització de l’obra, el subministrament del bé o la prestació
del servei, que s’ha de pronunciar sobre els punts següents:

1r. Les causes per les quals no es va formalitzar el
contracte, la impossibilitat de la restitució de les prestacions
recíproques i la necessitat de procedir a la regularització o
liquidació del contracte irregular per evitar l’enriquiment
injust de l’Administració.

2n. Les dates o els períodes de realització de les despeses
i la relació detallada de les factures degudament
conformades per les unitats competents.

3r. La valoració dels béns lliurats, dels serveis prestats o de
les obres duites a terme en cada cas, calculada als preus de
mercat vigents en el moment d’encarregar la prestació, als
efectes de la regularització o liquidació que sigui procedent,
amb la quantificació corresponent, la qual ha de servir de
base a la proposta de resolució del conseller o del màxim
òrgan unipersonal de l’ens a què es refereix la lletra d).
En la valoració que es faci es pot proposar la inclusió del
benefici industrial prèvia ponderació de les circumstàncies
esdevingudes en cada cas, sempre que les prestacions del
proveïdor s’hagin produït de bona fe i seguint ordres de
l'Administració.

4t. L’existència de crèdit adequat i suficient o, si escau, de
dotació a la rúbrica comptable, per atendre la despesa.

Així mateix, l’informe del responsable de la unitat
promotora ha d’adjuntar els documents següents:

1r. Certificat expedit per la unitat de gestió econòmica o la
unitat responsable de la comptabilitat de l'ens en el qual es
detallin les factures susceptibles de ser abonades, un cop
comprovada la inexistència de duplicitat de factures, de
devolució dels subministraments, de compensació de
factures o de qualsevol altra circumstància que pugui
afectar el pagament d’aquestes.
2n. Certificat expedit pel mateix responsable de la unitat
promotora en el qual es faci constar que s’han duit a terme
les obres, s’han prestat els serveis o s’han subministrat els
béns.

3r. Acord del Consell de Govern o del màxim òrgan
col·legiat de l’ens pel qual es declari la inexistència jurídica
del contracte, amb excepció que ambdós procediments
s’hagin acumulat d’acord amb el que preveu l’apartat 6.

b) Audiència del proveïdor del bé o el servei i, en general,
de les persones o entitats interessades.

c) Informe dels serveis jurídics competents, que s’ha de
pronunciar sobre la correcció del procediment seguit i, en
general, sobre les qüestions de dret que pugui suscitar
l’expedient.

d) Proposta de resolució del conseller competent o del
màxim òrgan unipersonal de l’ens.

e) Fiscalització prèvia, si escau, de la Intervenció General
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) Acord del Consell de Govern o del màxim òrgan
col·legiat de l’ens pel qual s’acordi el reconeixement
extrajudicial del crèdit i també, per al cas de l’Administració de
la Comunitat Autònoma i la resta d’entitats integrants del sector
públic administratiu, l’autorització i disposició de la despesa i
el reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost
corresponent.

El termini màxim per resoldre expressament i notificar
l’acord corresponent és de tres mesos, i la conseqüència de
l’incompliment d’aquest termini màxim és la caducitat del
procediment.
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5. Una vegada aprovada la liquidació i reconeguda l'obligació
al contractista, que no té caràcter d'obligació d'exercicis tancats
als efectes del que disposa l'article 51 de la Llei 14/2014, de 29
de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, sens perjudici de l'obligació de comptabilització
en el compte de «Creditors per operacions meritades», aquesta
s’ha d’abonar en el termini de trenta dies des de la seva
aprovació.

L’acord favorable del Consell de Govern o de l’òrgan
col·legiat superior de l’entitat a què es refereixen els apartats 2
i 4 anteriors no eximeix la depuració de les responsabilitats
que, si escau, siguin exigibles.

6. Sempre que es disposi de tots els elements de judici per a
això, la resolució d’inici del procediment de declaració
d’inexistència jurídica del contracte a què es refereix el primer
paràgraf de l’apartat 2 d’aquest article podrà decidir que
s’acumuli, i, en conseqüència, que es tramitin conjuntament, el
procediment esmentat i el procediment de reconeixement
extrajudicial del crèdit regulat en l’apartat 4.

7. Sens perjudici de tot això, i en virtut del que disposa l'article
70.8 de la Llei 14/2014, excepcionalment i a proposta del
conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts, el
Consell de Govern pot acordar, abans fins i tot de la iniciació
dels procediments corresponents d’acord amb els apartats
anteriors d’aquest article, la mesura provisional que els crèdits
s'imputin immediatament al pressupost a l’efecte de procedir al
pagament corresponent, el qual tindrà caràcter de pagament a
compte de la liquidació que resulti, sense necessitat de garantir
l'obligació.

En aquests casos, la proposta que s'elevi al Consell de
Govern, que s’ha de motivar degudament, ha d’incorporar, com
a mínim, la documentació següent:

1r. La conformitat de la unitat competent amb les
prestacions realitzades o amb els béns subministrats.

2n. El corresponent certificat d'existència de crèdit adequat
i suficient, o, si escau, de dotació a la rúbrica comptable.

3r. Un certificat expedit per la unitat de gestió econòmica
o la unitat responsable de la comptabilitat de l'ens en el qual
es detallin les factures susceptibles de ser abonades, un cop
comprovada la inexistència de duplicitat de factures, de
devolució dels subministraments, de compensació de
factures o de qualsevol altra circumstància que pugui
afectar el pagament d’aquestes.

Capítol VI
Infraestructures estratègiques en matèria de transport

públic de viatgers

Article 40
Definició d’infraestructura estratègica de transport públic
de viatgers

Es consideren infraestructures estratègiques de transport
públic de viatgers de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears les següents:

1. Les infraestructures fixes de les empreses o entitats de
transport que optin per l’ús de gas natural com a combustible
principal de la seva flota; això és, tant les pròpies cotxeres com
els equipaments necessaris per al subministrament de gas
natural.

2. Les infraestructures (per exemple, les canalitzacions) per a
la distribució de gas natural —en qualsevol tipus de sòl—
necessàries per abastir els punts de subministrament.

3. Les estacions de servei amb venda de gas natural.

4. Les infraestructures públiques per al subministrament
d’electricitat com a energia de propulsió de vehicles.

5. Les parades de transport públic regular de viatgers per
carretera.

Article 41
Declaració d’una infraestructura estratègica de transport
públic de viatgers com a inversió d’interès autonòmic

1. Una infraestructura estratègica de transport públic de
viatgers es considera una inversió d’interès autonòmic quan ho
declari expressament el Consell de Govern de les Illes Balears,
en compliment de l’article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears, i en les condicions que el Consell de Govern determini
per executar-lo.

La declaració d’interès autonòmic d’una infraestructura
estratègica de transport públic de viatgers requereix l’informe
favorable del consell insular que correspongui, en cas que
tengui assumides les competències en matèria de transports. 

2. La declaració d’una infraestructura estratègica de transport
públic de viatgers com a inversió d’interès autonòmic a més de
les determinacions aplicables de la Llei 4/2010, de 16 de juny,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes
Balears, comporta la seva consideració com a inversió
prioritària per part de les administracions públiques
responsables de la seva execució o autorització, que han
d’impulsar i donar prioritat als estudis, projectes o tràmits
necessaris per a la seva realització segons la normativa vigent.
 
Disposició addicional primera
Reconversió i canvi d’ús d’establiments d’allotjament
turístic i edificacions amb usos no residencials

1. Els edificis d’establiments d'allotjament turístic i les
edificacions amb usos no residencials descrits en l’apartat 2
d’aquesta disposició poden instar davant l’administració
turística, o administració competent en relació amb l’activitat
a què estava afecta l’edificació no residencial, el seu canvi d’ús
a algun dels usos següents:

a) Residencial, destinat exclusivament a habitatge protegit.

b) Equipaments de caràcter sociosanitari o assistencial,
públics o privats (inclosos residències de majors, centres de
dia, centres de discapacitats i dependents i similars).
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c) Administratiu, considerant preferents els usos específics
associats a projectes d’investigació científica, desenvolupament
i innovació tecnològica (R+D+I).

2. Es poden acollir a aquest règim de reconversió i canvi d’ús
els establiments i les edificacions següents:
 

a) Els establiments d’allotjament turístic en situació d’alta
que estiguin situats en una zona turística declarada madura.

b) Els establiments d’allotjament turístic en situació de
baixa definitiva anterior al 13 de maig de 2020 i que estiguin
situats a qualsevol indret, excepte en sòl rústic, del territori de
les Illes Balears.

c) Les edificacions amb usos diferents del residencial i del
d’allotjament turístic han d’estar situats en una zona turística
declarada madura i trobar-se en una situació d’obsolescència.
Aquestes edificacions no residencials es consideraran obsoletes
quan no disposin d’activitat, perquè està finalitzada o donada
de baixa. El nou ús no ha d’estar prohibit pel planejament
municipal.

3. L’administració competent ha de tramitar i resoldre el
procediment administratiu en el qual han de quedar justificades
les condicions establertes en els apartats 1 i 2 i convenientment
valorades l'oportunitat i la idoneïtat del canvi d'ús. La resolució
del procediment administratiu requereix un informe preceptiu
i vinculant de l'ajuntament en el qual es trobi l'establiment o
edificació sobre el qual s'ha instat el canvi d'ús, com també un
informe favorable, atorgat per unanimitat, de la comissió que
s’ha de crear a l’efecte, per decret del Consell de Govern, de la
qual han de formar part les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives del sector. L'acord que
autoritzi el canvi d'ús s'entén sense perjudici de les llicències
municipals o declaracions responsables que siguin necessàries
per fer efectiu aquest canvi.
  

Les obres s’han de dur a terme amb criteris d’eficiència
energètica, no han d’incrementar el consum d’aigua potable i
energètic d’origen no renovable, i han de millorar algun o
diversos dels aspectes següents: la qualitat, la sostenibilitat
mediambiental, la seguretat o l’accessibilitat.

4. En tot cas, quan el canvi d'ús interessat sigui a residencial,
s’ha de complir la normativa sectorial relativa als habitatges
protegits quant a la grandària mínima i màxima de l'habitatge
autoritzable, a l’índex d’intensitat d’ús i a la resta de
paràmetres aplicables.

En la proposta de l'edificació s’ha de preveure una part
destinada a usos diferents del residencial d'entre els següents:
establiment públic, administratiu, comercial, esportiu, docent
o sociocultural. Aquests usos només es poden ubicar a la planta
baixa de l’edifici.

Com a mínim, cadascun dels habitatges resultants del canvi
d'ús ha d'estar dotat d'una plaça d'aparcament en la parcel·la
afectada o com a màxim a 200 m de distància.

5. Quan el canvi d’ús sigui a equipaments de caràcter
sociosanitari o assistencial, tot l’edifici queda vinculat a aquest
ús i es pot preveure un percentatge no superior a un 10 % a
altres usos terciaris, com són establiment públic o comercial o

a equipaments comunitaris, sempre que la normativa sectorial
aplicable al tipus d’equipament que s’ha d’implantar no ho
impedeixi. També es poden preveure els usos complementaris
admesos per la normativa sectorial d’aplicació esmentada.

6. Quan el canvi d’ús interessat sigui a administratiu, tot
l’edifici queda vinculat a aquest ús i es podrà preveure una part
destinada a altres usos terciaris, com són establiment públic o
comercial o a equipaments comunitaris, sempre que aquests
altres usos quedin ubicats a la planta baixa de l’edifici.

7. En tots els casos en què s'autoritzi un canvi d'ús, aquest canvi
està condicionat a una rehabilitació integral de l'establiment o
edifici afectat, com també a l’efectiva baixa de les places
turístiques de l’establiment existent, quan es tracti d’un
establiment turístic, d’acord amb el que estableix l’article 91 de
la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears. En tot cas, les
baixes de places relatives als allotjaments que es donin de baixa
a partir del 13 de maig de 2020 i que s’acullin al canvi d’ús no
integraran les borses de places determinades per l’article 91 de
la Llei 8/2012, ni poden ser objecte de cap transmissió.

8. Quan per les característiques tècniques, constructives o
edificatòries d'un edifici en situació d'inadequació conforme al
que disposa l'article 129 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, sigui procedent el canvi d'ús
i no resulti viable tècnicament o econòmicament la rehabilitació
integral d'aquest edifici, a instàncies dels seus titulars se’n
podrà acordar la demolició per reconstruir-lo adaptant-se als
paràmetres urbanístics del planejament en vigor per a l’ús que
s’hagi d’implantar i als que resultin aplicables als habitatges
protegits, quan l’ús es destini a residencial.

9. En tots els casos en què sigui procedent el canvi d'ús, el
titular de l'establiment ha d'abonar a l'administració municipal
competent, en concepte de monetització de la cessió
d'aprofitament, el 5 % del pressupost d'execució material de la
rehabilitació integral o reconstrucció de l'edifici en el qual
s'hagi formalitzat el canvi d'ús.

Aquest valor de cessió només s'aplica sobre la superfície
construïda corresponent al nou ús. Aquests ingressos s’han de
destinar a actuacions i inversions en la zona on s'ha fet el canvi
d'ús, previ informe vinculant de l'administració turística
competent.

10. Els establiments o edificacions descrits en aquesta
disposició que es trobin en situació de fora d'ordenació
s’ajustaran al que disposa l’article 129 de la Llei 12/2017,
encara que el planejament municipal que els sigui aplicable no
estigui adaptat al que es disposa en la Llei esmentada.

11. Els establiments o edificacions descrits en aquesta
disposició en els quals s'hagin executat obres de reforma o
rehabilitació d'acord amb les llicències atorgades a l'empara
d'aquesta disposició quedaran legalment incorporats al
planejament com a edificis adequats i la seva qualificació
urbanística es correspondrà amb la seva volumetria i ús
específics.

12. La documentació que s'aporti a l'Administració competent
ha de ser suficient per valorar tots els aspectes necessaris per
adoptar la resolució i ha d’incloure, com a mínim, una
exposició dels antecedents i la situació urbanística, els
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documents gràfics i la justificació del compliment dels requisits
exposats en aquesta disposició, així com de la solució
presentada. Així mateix, l'Administració competent ha de
sotmetre la proposta de resolució a audiència pública durant el
termini mínim d'un mes, als efectes que es puguin presentar
suggeriments o al·legacions.

Disposició addicional segona
Certificació de verificació documental

1. Per tal d’agilitar els procediments d’obtenció de les
llicències urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de
la sol·licitud, el promotor pot obtenir un certificat emès pels
col·legis professionals o altres corporacions de dret públic amb
què l’ajuntament subscrigui el conveni corresponent,
acreditatiu de la verificació de la documentació.

2. La verificació ha de consistir en la revisió tècnica, l’informe
i la validació del projecte bàsic i la resta de documentació que
ha d’acompanyar la sol·licitud, la qual ha d’incloure, així
mateix, la suficiència i la idoneïtat de la documentació, per als
fins de l’autorització i la seva adequació a la normativa
aplicable en cada cas.

3. La sol·licitud de llicència que s’acompanyi del certificat
regulat en aquesta disposició addicional, juntament amb la resta
de documentació exigida, s’ha d’admetre a tràmit, i això no
impedeix que l’òrgan competent per a la tramitació efectuï els
requeriments d’esmena que corresponguin, si amb posterioritat
es detecten insuficiències o deficiències que siguin esmenables.

4. L’interessat pot optar per presentar la sol·licitud i la
documentació exigida per a l’obtenció de la llicència sense
adjuntar el certificat regulat en aquesta disposició addicional,
i en aquest cas la verificació s’ha d’efectuar en el si del
procediment per a l’obtenció d’aquella, d’acord amb el que
preveu la normativa urbanística.

Disposició addicional tercera
Ordenació urbanística del Parc Balear d’Innovació
Tecnològica (ParcBit)

1. L’ordenació urbanística dels terrenys resultants de
l’aplicació de la Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del
Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit), es duu a terme
mitjançant les Normes subsidiàries i complementàries del
ParcBit aprovades pel Govern de les Illes Balears, les quals
vinculen tots els planejaments urbanístics afectats, fins i tot els
plans generals d'ordenació urbana, que s'han d'adaptar a les
previsions d’aquestes, sens perjudici de la seva executivitat
immediata.

2. El desenvolupament de les Normes subsidiàries i
complemenàries esmentades s’ha de dur a terme mitjançant la
formulació i l’execució pel Govern de les Illes Balears d'un o
diversos plans especials de desenvolupament del ParcBit, les
característiques i els continguts dels quals han de ser els que
determina l'article 45 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears.

3. El procediment per a l’aprovació i la modificació de les
Normes subsidiàries i complementàries i per a la formulació i
l’execució dels plans especials de desenvolupament ha
d’incloure, com a mínim, els tràmits següents:

a)  Redacció de l’instrument.

b) Informació pública durant el termini d’un mes amb la
finalitat que, durant aquest, es puguin formular suggeriments.

c) Informes de l’Ajuntament de Palma i del Consell Insular
de Mallorca.

d) Avaluació d’impacte ambiental.

e) Aprovació pel Govern de les Illes Balears.

Disposició addicional quarta
Pròrroga de les autoritzacions administratives del
transport col·lectiu del Parc Nacional de Cabrera

Queden prorrogades les autoritzacions administratives
concedides de transport de visitants al Parc Nacional Marítim
Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera de conformitat amb
l'apartat 2.3.5 del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc, aprovat pel
Decret 58/2006, d’1 de juliol. La pròrroga s'estendrà fins el 31
de desembre de 2020 i les condicions d'aquesta són les
mateixes que les establertes en el moment de la concessió de
les autoritzacions.

Disposició addicional cinquena
Equipaments recreatius gestionats per l’Institut Balear de
la Natura (IBANAT)

1. Tenen la consideració d’equipament recreatiu els espais que
figuren delimitats en l’annex 1 d’aquest Decret llei.

2. L’Institut Balear de la Natura (IBANAT) és l’entitat gestora
dels equipaments recreatius que figuren en l’annex 1 d’aquest
Decret llei.

3. Els equipaments recreatius gestionats per l’IBANAT que
figuren en l’annex 1 d’aquest Decret llei quedaran exempts de
llicència d’activitat.

4. Les actuacions de manteniment i millora en aquests
equipaments recreatius han de ser en tot cas considerades
actuacions pròpies de gestió de la infraestructura, i no quedaran
subjectes a la tramitació de la llicència municipal.

Disposició addicional sisena
Suspensió de presentació de declaracions responsables
d’inici d’activitat turística relatives a la comercialització
d’estades turístiques d’habitatges, en el municipi de Palma
 

Fins al dia 31 de desembre de 2021, i pel que fa a l’àmbit
territorial del municipi de Palma, se suspèn la possibilitat de
presentar declaracions responsables d’inici d’activitat turística
relatives a la comercialització d’estades turístiques d’habitatges
a què fa referència el capítol IV del títol III de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

Disposició addicional setena
Previsions específiques per a l’illa de Formentera

1. El Consell Insular de Formentera pot establir, mitjançant
una ordenança, un règim específic de limitacions temporals per
a obres estivals durant la temporada turística de 2020 aplicable
a les obres a què fa referència l’article 8 d’aquest Decret llei.
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2. Així mateix, la previsió excepcional que conté l’article 2.2
in fine de la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes
industrials estratègics de les Illes Balears, no s’aplica a l’illa de
Formentera a causa de les característiques geogràfiques
especials d’aquesta illa.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior a
aquest Decret llei que el contradiguin o s’hi oposin i, en
particular, les següents:

a) L’article 5 de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual
s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.

b) L’apartat 2 de la disposició ì addicional novena de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. 

c) Els articles 109 i 110 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.

d) Els articles 163 i 196 de la Llei 4/2014, de 20 de juny,
de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears. Es deroguen atès que no té sentit, una vegada
modificada la naturalesa dels estudis de viabilitat, la vigència
d’un comitè avaluador que en valori el resultat, quan aquesta
funció queda inclosa dins el procés, públic i transparent, de
tramitació dels estudis informatius o bé del procés de
planificació i aprovació de cada una de les grans
infraestructures de transports segons la legislació sectorial
pertinent.

e) L’article 4 de la Llei 5/2004, de 20 de desembre, de
creació del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes
Balears.

f) La disposició transitòria setena de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears.

g) La disposició transitòria primera del Decret 20/2015, de
17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en
matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de
coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i
de regulació i classificació de les empreses i dels establiments
turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, de turisme de les Illes Balears.

h) L’article 4 de la Llei 4/2000, de 21 de desembre,
d'ordenació del territori de les Illes Balears. Queden derogades
tàcitament totes les normes que facin referència a tràmits en
què intervengui la Comissió de Coordinació de Política
Territorial.

i) L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 2/2001, de 7 de març,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori.

j) El Decret 13/2001, de 2 de febrer, pel qual es regula
l’organització i el funcionament de la Comissió de Coordinació
de Política Territorial.

k) Els apartats 2, 3 i 5 de l’article 6 del Decret 63/2017, de
22 de desembre, de principis generals dels procediments
d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència.

Disposició final primera
Modificacions legislatives i reglamentàries en matèria de
medi ambient

1. Es modifica el contingut de la lletra a) de l’apartat 2 de
l’article 9 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), que
queda redactat de la manera següent:

"a) L’inici del procediment correspon al conseller de
Medi Ambient i Territori. La resolució d’inici ha d’anar
acompanyada d’un document bàsic que contengui els
objectius i les directrius per a l’ordenació dels recursos
naturals de l’àmbit territorial de què es tracti, la
identificació de l’espai geogràfic a què es refereix i els
valors ambientals o d’un altre tipus que motiven l’inici del
procediment."

2. Es modifica el contingut de la lletra f) de l’apartat 2 de
l’article 9 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), que
queda redactat de la manera següent:
 

"f) Finalment, el projecte de pla d’ordenació dels
recursos naturals requereix un informe jurídic preceptiu de
la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, el qual s’ha de referir a la correcció del
procediment seguit i a la valoració de les al·legacions
presentades."

3. S’introdueix un apartat, el quatre, a l’article 9 de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO), amb el contingut següent:

"No obstant el que preveu l’apartat anterior, les
modificacions puntuals dels plans d’ordenació dels recursos
naturals poden seguir la tramitació simplificada prevista en
aquest apartat.

S’entenen per modificacions puntuals les que, atenent el
caràcter quantitatiu i qualitatiu de la modificació, no
constitueixen un canvi substancial o essencial del pla.

La tramitació simplificada de les modificacions puntuals
és la següent:

a) L’inici del procediment correspon al conseller de
Medi Ambient i Territori, el qual ha de justificar el caràcter
puntual de la modificació i contenir una proposta inicial de
modificació.

La resolució d’inici s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears mitjançant un anunci que
contengui un extracte del contingut i que indiqui el lloc web
en què es pot accedir a la documentació. També s’ha de
posar a disposició de la ciutadania a través dels mitjans
telemàtics.



BOPIB núm. 49 - 12 de juny de 2020 2947

b) La proposta inicial de modificació s’ha de sotmetre
als tràmits següents:

i) Audiència de les persones interessades, directament
o per mitjà de les entitats que les agrupin o les
representin, per un termini de vint dies hàbils.

ii) Consulta de les administracions territorials que es
puguin veure afectades per la iniciativa, que s’han de
pronunciar en el termini de vint dies hàbils.

iii) Informació pública per un termini de vint dies
hàbils. A aquest efecte, s’ha de publicar un anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, com també i com a
mínim, a dos diaris de major tirada de l’illa
corresponent, que indiqui el termini per fer
suggeriments i el lloc web en què es pot accedir a la
documentació.

Si, com a resultat dels tràmits anteriors, es modifica
substancialment la proposta inicial, aquesta se sotmetrà de
nou a aquests tràmits.

Les al·legacions rebudes poden no ser tingudes en
compte si s’emeten fora del termini previst o no tenen
relació directa amb l’objecte de la modificació.

c) La proposta de modificació s’ha de sotmetre a
l’informe jurídic de la Secretaria General.

d) L’aprovació de la modificació s’ha de fer per decret
del Consell de Govern. El decret ha d’incloure la
denominació modificació puntual en el títol de la disposició
i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

3. S’introdueix un apartat, el quatre, a l’article 7 del Decret
51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i
compensacions per obres i instal·lacions per obres i depuració
d’aigües residuals, amb el contingut següent:
 

"4. L’informe indicat en el punt 3 correspon a la presa en
consideració i l’autorització de la imputació a exercicis
futurs aprovada per la persona titular de la Conselleria
d’Economia i Hisenda.

Aquesta modificació pot ser alterada mitjançant un
decret del Consell de Govern."

4. Es modifica l’apartat 4 de l’article 13 de l’Ordre del
conseller de Medi Ambient de 3 de maig de 2006 per la qual
s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a
activitats d’educació ambiental a les Illes Balears a favor de
persones i entitats sense ànim de lucre, que queda redactada de
la manera següent:

"4. Amb caràcter general, l’activitat subvencionable s’ha de
dur a terme durant l’anualitat pressupostària corresponent
a la de la convocatòria i la següent, o en el termini que
aquesta estableixi per cada cas i, d’acord amb la normativa
aplicable.

Aquesta modificació pot ser alterada mitjançant una
ordre del conseller de Medi Ambient."

Disposició final segona
Modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears

1. S’afegeix una nova lletra m) a l’article 2.2 de la Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears, amb la redacció següent:

"m) Els equipaments i les infraestructures públiques, els
edificis o espais destinats a oficines i altres dependències
auxiliars, així com qualsevol activitat de servei públic de
titularitat pública o gestionada per una administració
pública o per organismes dependents d’aquesta."

2. Es modifiquen els articles 35 a 48, inclosos en el títol IV de
la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears,
que queden redactats de la manera següent:

"Capítol I
Règim general

Article 35
Exercici d’activitats permanents

1. Per exercir una activitat permanent de les que preveu
aquesta Llei és necessari:

a) Disposar de les instal·lacions
necessàries per dur a terme l’activitat, que han de complir
el que determina aquesta Llei i la resta de normativa
sectorial que hi sigui aplicable.

b) Presentar una declaració
responsable davant l’administració competent, en els termes
que preveuen els articles 42 a 44.

2. Les declaracions responsables regulades en els articles
següents s’han d’acompanyar, si escau, amb el document
acreditatiu del pagament dels tributs que es meritin.

3. Les disposicions de caràcter general d’àmbit municipal
que desenvolupin els procediments que regula aquest títol
no poden exigir cap altra documentació addicional a la
prevista en aquesta Llei, sens perjudici del deure del titular
de disposar de la documentació que li exigeix la normativa
que li sigui aplicable i de posar-la a disposició del personal
de l’administració competent quan actuï en exercici de la
seva activitat inspectora.

Article 36
Activitats que han de disposar d’un pla d’autoprotecció

Els titulars d’activitats que hagin de disposar d’un pla
d’autoprotecció d’acord amb la normativa d’emergències
han de presentar aquest pla, per mitjans telemàtics, al
registre autonòmic corresponent, així com les seves
modificacions i revisions. A través d’aquesta presentació el
pla queda registrat a tots els efectes, sens perjudici de les
posteriors comprovacions que pugui dur a terme
l’administració competent.
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Article 37
Activitats que requereixen l’execució d’obres o
instal·lacions

1. L’execució d’obres i instal·lacions per a una nova
activitat major, menor o innòcua o per a la modificació
d’activitats existents d’acord amb l’article 11 requereix la
presentació d’una comunicació prèvia o l’obtenció d’una
llicència, d’acord amb la normativa urbanística.

Llevat que es tracti d’una activitat innòcua, quan sigui
necessària la redacció d’un projecte d’obres, aquest ha
d’incorporar el contingut del projecte preliminar d’activitats
d’acord amb el que estableix l’article 39 i l’annex II
d’aquesta Llei.

2. Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions, s’ha de
presentar una declaració responsable d’acord amb els
articles 43 i 44.

Article 38
Activitats que requereixen l’execució d’instal·lacions sense
obres

Si no es requereix l’execució d’obres, les instal·lacions
per a noves activitats o per a activitats existents es poden
executar sempre que disposin de les autoritzacions
sectorials i de la documentació tècnica legalment exigible,
i només és exigible la presentació d’una declaració
responsable de forma prèvia a l’ús de les noves
instal·lacions en els termes indicats en els articles 43 i 44.

Article 39
Documentació tècnica

1. Per tal de dur a terme les instal·lacions necessàries per
a una activitat major o menor, el promotor d’aquestes ha de
disposar d’un projecte d’activitat amb el contingut que, com
a mínim, preveu l’annex II d’aquesta Llei.

2. Quan sigui necessari obtenir la corresponent llicència
urbanística, el promotor de la instal·lació pot optar entre
presentar un projecte preliminar d’activitats d’acord amb
l’annex 2 d’aquesta Llei o integrar el contingut d’aquest en
el projecte d’obres. Potestativament pot presentar el
projecte d’activitats complet en la fase de la sol·licitud de
llicència o amb el projecte d’execució d’obres. Si opta per
no presentar-lo, en tot cas ha de disposar del projecte
d’acord amb el que disposa l’apartat següent. En els casos
de modificacions d’activitats existents, l’abast del contingut
del projecte preliminar d’activitats que s’ha d’aportar
dependrà del tipus de modificació d’acord amb el que fixa
l’article 11, i es pot produir el cas que sigui innecessari per
no afectar-ne cap, la qual cosa s’ha d’indicar en el projecte
d’obra. 

3. És un deure del promotor disposar de les autoritzacions
prèvies necessàries i de la documentació tècnica pertinent
al llarg de l’execució de les obres, inclòs el projecte
d’activitats quan sigui preceptiu, i exhibir-la als
representants de l’administració competent que ho
requereixin en exercici de la seva activitat inspectora.

Article 40
Consulta sobre la normativa aplicable en matèria
d’activitats

Qualsevol persona es pot dirigir a l’administració
competent per tal que aquesta l’informi sobre la normativa
municipal d’aplicació, inclosa també la urbanística, respecte
de la instal·lació i l’exercici d’una o diverses activitats en
una determinada ubicació. Les consultes s’han de respondre
per escrit en un termini màxim d’un mes des de la seva
sol·licitud i la resposta tindrà una validesa de sis mesos,
durant els quals vincula l’ajuntament, tret que la normativa
urbanística aplicable hagi suspès l’atorgament de llicències.

Article 41
Activitats en edificis existents

1. En edificis existents, inclosos els catalogats o protegits
per un instrument de planejament general i que no es trobin
protegits de conformitat amb la legislació en matèria de
patrimoni, quan les característiques arquitectòniques no
permetin el compliment ple de les condicions tècniques
exigides en la normativa vigent o resultin econòmicament
inviables, es poden proposar i adoptar solucions tècniques
alternatives que han de garantir, a més de l’objecte de la
llei, els valors que n’han motivat la catalogació o protecció
quan sigui el cas.

Aquestes solucions tècniques alternatives es poden
proposar a l’administració competent, la qual s’ha de
pronunciar sobre la seva viabilitat en el termini de dos
mesos. La inviabilitat d’aquestes solucions només es pot
fonamentar en qüestions de legalitat o per oposar-se a
l’establert en els instruments de planejament urbanístic. El
transcurs dels dos mesos sense que l’administració s’oposi
a la solució plantejada suposa la conformitat implícita a
aquesta, sempre que no s’oposi al que estableixen els
instruments de planejament urbanístic o que no es tracti
d’edificis catalogats o protegits.

2. En els edificis existents es poden dur a terme
instal·lacions i exercir activitats encara que es trobin
totalment o parcialment en la situació de fora d’ordenació
sempre que no sigui necessari l’execució d’obres en la part
de l’edifici afectada per aquesta situació.

Article 42
Inici i exercici de les activitats innòcues

L’inici i l’exercici d’una activitat innòcua només
requereixen la presentació a l’òrgan competent d’una
declaració responsable del titular en la qual s’identifiqui
l’activitat que s’ha de dur a terme i que declari que
l’activitat es troba compresa dins les del títol III de l’annex
de la llei i que es compleix amb la normativa vigent que hi
resulti aplicable.

Article 43
Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat

1. L’inici i l’exercici d’una activitat major o menor en els
casos que hagi necessitat la realització d’obres o
instal·lacions requereixen la presentació a l’ajuntament
d’una declaració responsable del titular en la qual es faci
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constar que les instal·lacions executades compleixen la
normativa que en cada cas els sigui exigible i tenen les
condicions operatives adequades per donar suport a
l’activitat que s’ha de desenvolupar i que es disposa d’un
projecte d’activitats redactat per un tècnic o tècnica
competent i al qual s’ajusten les instal·lacions existents a
l’establiment.

La declaració responsable regulada en aquest apartat
només s’ha d’acompanyar de la certificació d’un tècnic o
tècnica competent que acrediti que les instal·lacions
s’ajusten al projecte d’activitats, així com la documentació
gràfica mínima que les defineixi.

2. L’inici i l’exercici d’una activitat major o menor en un
establiment que no necessita la realització d’obres o
instal·lacions només requereix la presentació a l’òrgan
competent d’una declaració responsable del titular en la
qual s’identifiqui l’activitat que s’ha de dur a terme i es
declara que les instal·lacions existents són adequades per a
l’exercici de l’activitat que es vol desenvolupar.

3. En els casos d’activitats que se suspenen per un període
no superior a nou mesos per raó de temporalitat de
l’activitat que duen a terme i que necessiten el desmuntatge
de les instal·lacions, no és necessari presentar la declaració
responsable prevista en aquest article per tornar-les a
muntar i reprendre l’activitat, i és suficient presentar una
declaració responsable prèvia a la reobertura, sempre que
no s’hagi produït cap modificació rellevant respecte de la
instal·lació inicial.

4. La presentació de la declaració responsable prevista en
aquest article i en l’anterior substitueix la llicència
urbanística d’ocupació o primera utilització i la cèdula
d’habitabilitat als efectes de poder procedir a la
contractació definitiva de serveis, sens perjudici de
l’exigència d’altres documents d’acord amb la normativa
que hi resulti aplicable.

5. És un deure del titular disposar en tot moment d’una
còpia de la declaració responsable i de la documentació
tècnica preceptiva, en paper o en format digital al mateix
establiment o accessible de manera telemàtica a
requeriment de representants de l’administració competent
en exercici de la seva activitat inspectora. S’entendrà
complert aquest deure quan el titular pugui posar la
documentació a disposició de l’autoritat o funcionari que
l’hi requereixi en un termini no superior a dos dies hàbils.

Article 44
Modificació de les activitats

En el cas de l’execució de modificacions a activitats
existents, d’acord amb el que preveuen els articles 37 i 38,
el titular ha de presentar a l’ajuntament una declaració
responsable en la qual es facin constar els aspectes
modificats i s’indiqui que les instal·lacions compleixen la
normativa que en cada cas els sigui exigible i atenent el que
disposa l’article 11 i que es mantenen les condicions
operatives adequades per donar suport a l’activitat que s’hi
desenvolupa. Quan sigui procedent modificar el projecte
d’activitats s’ha d’adjuntar una certificació d’un tècnic o
tècnica competent que acrediti que les instal·lacions

s’ajusten al projecte d’activitats modificat, a més d’aportar
la documentació gràfica mínima afectada per la
modificació.

Article 45
Ineficàcia de la declaració responsable

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial,
de qualsevol dada o informació que s’incorpori a una
declaració responsable determina la impossibilitat de
continuar l’exercici del dret o activitat afectada des del
moment en què es tengui constància d’aquests fets, sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que pertoquin es detectin.

No obstant això, l’administració competent ha de
resoldre declarant la concurrència d’aquestes
circumstàncies que determinen la invalidesa del títol
habilitant, prèvia audiència al titular, al qual ha d’atorgar un
termini no inferior a dos mesos per tal que pugui esmenar
les deficiències observades.

Amb l’acord que inicia el procediment per determinar
l’eventual ineficàcia del títol habilitant, es pot ordenar el
tancament total o parcial de l’activitat sempre que
s’acreditin un risc per a persones, els seus béns o el medi
ambient.

Article 46
Efectes de la presentació de la declaració responsable

1. La presentació de la declaració responsable d’acord amb
el que preveuen els articles anteriors faculta per a l’inici i
l’exercici de l’activitat, sens perjudici del que indica
l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015 o la norma que
el substitueixi.

2. Així mateix, la presentació de la declaració responsable
determina la tramesa, per part de l’òrgan competent, del
contingut d’aquesta i de la documentació preceptiva al
Registre Autonòmic d’Activitats d’acord amb el que
estableix l’article 32 o la norma que el substitueixi. La
tramesa de contingut d’una declaració responsable relativa
a la modificació d’una activitat no inscrita suposa la
inscripció de l’activitat al Registre.

Aquesta tramesa s’ha de fer per part de l’ajuntament de
forma telemàtica d’acord amb la normativa reglamentària
reguladora del Registre i en el termini màxim de 15 dies
comptadors des de la presentació de la declaració. Si
l’administració competent detecta mancances en la
declaració o en la documentació aportada, ha de requerir el
titular per tal que esmeni les deficiències en el termini
màxim de 10 dies, i resta interromput el termini per
trametre la documentació al Registre, sens perjudici que
pugui resultar aplicable el que preveu l’apartat 4 de l’article
69 de la Llei 39/2015.

3. Si una vegada transcorregut el termini anterior de 15
dies l’administració competent no ha tramès les dades i la
documentació preceptiva al Registre Autonòmic
d’Activitats, el titular de l’activitat pot instar directament la
inscripció en el Registre, tret dels casos en què se li hagin
notificat defectes o mancances en la declaració presentada
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que interrompin el termini d’inscripció. A aquest efecte, el
titular ha de presentar una còpia de la declaració
responsable i de la resta de la documentació que hagi
presentat a l’administració competent i l’activitat queda
inscrita al Registre Autonòmic d’Activitats a tots els
efectes. De la inscripció efectuada, l’òrgan gestor del
Registre n’ha de donar compte a l’administració competent
als efectes que pertoquin.

Capítol II
Supòsits especials

Article 47
Instal·lació d’infraestructures comunes

1. En un establiment físic en el qual es preveu la
implantació de diferents instal·lacions per a activitats
específiques, només es pot fer l’inici d’instal·lació d’una
activitat específica en el marc d’una instal·lació de les
infraestructures comunes de l’establiment, que tindrà
sempre la consideració d’activitat major i que s’ha
d’executar de forma prèvia o simultània a la de l’activitat
específica.

2. L’inici i l’exercici d’una activitat específica en el marc
d’unes infraestructures comunes resten condicionats a
l’adequada finalització de les infraestructures comunes, que
s’acredita a través de la presentació d’una declaració
responsable en els termes que preveu l’article 43, i sens
perjudici del deure de presentar la declaració responsable
pertinent per a l’activitat específica.

Article 48
Activitats en espais compartits

Les instal·lacions per a activitats en espais compartits
han de comptar amb el corresponent títol habilitant d’acord
amb aquesta Llei, sens perjudici que les diferents activitats
que s’hi puguin dur a terme puguin obtenir el seu títol de
forma diferenciada, presentant la corresponent declaració
responsable d’acord amb el que estableix aquesta Llei."

3. Es modifica l’encapçalament del capítol V del títol IV de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, que passa a ser el capítol III.

4. Es modifica l’article 100 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 100
Concurrència de la normativa d’activitats amb altres
normatives

1. La realització d’obres i instal·lacions a l’àmbit d’aquesta
Llei s’ha de sancionar d’acord amb el que preveu la
normativa urbanística, i s’han d’aplicar les infraccions i
sancions previstes en aquesta Llei de forma supletòria.

Les legalitzacions i els procediments de restabliment de
la legalitat infringida i de la realitat física alterada es
realitzaran d’acord amb el que preveu la normativa
urbanística.

2. Les infraccions que es detectin en activitats o
instal·lacions regulades en aquesta Llei només se

sancionaran d’acord amb el que preveu aquest títol en
absència d’un règim sancionador específic."

5. Se suprimeix l’obligació de presentar la fitxa resum en els
casos en què no és preceptiva la redacció del projecte
d’activitats que consta en l’annex II de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, i se suprimeix també la menció
al punt 5 del contingut del projecte d’activitats relativa a la
necessitat d’incloure el pla d’autoprotecció.

6. Les referències de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears, al permís d’instal·lació s’han d’entendre fetes al
títol urbanístic corresponent atenent la nova regulació
introduïda per aquest Decret llei.

Disposició final tercera
Modificació de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears

1. S’elimina la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

2. S’afegeix la lletra f) de l’article 41 de la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, amb el contingut
següent:

 "f) El catàleg d’elements i espais protegits."

3. S’afegeix la lletra h) de l’article 42 de la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, amb el contingut
següent:

"h) La qualificació urbanística de sòl pot establir que
l'edificació d'ús residencial es destini totalment o
parcialment a habitatge amb protecció oficial o altres
règims de protecció pública, en actuacions edificatòries de
nova planta i reforma integral d’edificacions existents, i
s’ha de respectar el règim jurídic dels habitatges
preexistents en els casos en què l’enderroc d’un edifici sigui
degut a una operació de substitució amb reallotjament dels
mateixos residents.

El pla d’ordenació detallada, en la seva memòria de
viabilitat econòmica, ha de garantir la viabilitat econòmica
de les operacions en sòl urbà consolidat que s’hagin
concretat prèviament a l’aprovació del pla."

4. Es modifiquen les lletres a) i c) de l’apartat 4 de l’article 43
de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, que queden redactades de la manera següent:

"a) En els àmbits d’ús predominant residencial o
turístic:

i. Per a espais lliures públics: un 10 % de la superfície
del sector que no resulti inferior a 20 m² per cada 100 m²
d’edificació residencial, i a 7 m² per plaça turística, segons
resulti de l’aplicació dels índexs d’edificabilitat
corresponents.

 ii. Per a equipaments públics: 21 m² per cada 100 m²
d’edificació residencial, o 7 m² per plaça turística."
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"c) En els dos casos anteriors, la superfície destinada a
aparcaments ha de garantir un mínim d'una plaça per cada
200 m2 d'edificació, de les quals almenys un 50 % han
d’estar en sòl de domini públic, tant en espais annexos a la
vialitat com, preferentment, en aparcament públics externs
al vial, amb la finalitat de poder guanyar espai al carrer per
a l’arbrat, vianants i ciclistes. En tot cas, s’han de preveure
places per a càrrega de vehicles elèctrics."

5. Es modifica el punt 2 de l’article 48 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"2. S’han de formular com a documents normatius
integrants dels plans d’ordenació detallada i han de tenir
entre les seves finalitats o, si s’escau, com a únic objecte la
conservació dels elements assenyalats en l’apartat 1
anterior."

6. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 54
de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, que queden redactades de la manera següent:

"b) Els plans d’ordenació detallada, les seves revisions
i les seves modificacions, l’aprovació definitiva dels quals
correspon als ajuntaments en els municipis de més de
10.000 habitants.

c) Els plans parcials, els plans especials i els estudis de
detall, l’aprovació dels quals correspon a l’ajuntament."

7. Es modifiquen els punts 3 i 6 de l’article 55 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
que queden redactats de la manera següent:

"3. Aquest tràmit d’informació pública té un període mínim
de quaranta-cinc dies per als instruments que comportin
avaluació ambiental estratègica ordinària i de trenta dies per
als que no la comportin, i s’ha d’anunciar, almenys, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de
major circulació a l’illa corresponent, i a la seu electrònica
de l’administració que tramita el procediment, en la qual hi
ha de constar la documentació completa que integra
l’instrument. La publicació de l’anunci d’informació
pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears ha de fer
constar de manera clara el localitzador uniforme de
recursos de la seu electrònica per accedir a la
documentació.

Durant el termini d’informació pública s’ha de
sol·licitar un informe de les administracions o els ens
estatals, autonòmics o insulars les competències dels quals
es puguin veure afectades. En tot cas, s’ha de sol·licitar un
informe preceptiu a l’òrgan que exerceixi les competències
en matèria d’urbanisme del consell insular corresponent."

"6. Quan d’acord amb l’article 54 d’aquesta Llei,
l’ajuntament sigui el competent per a l’aprovació definitiva
dels instruments de planejament urbanístic o les seves
alteracions, l’aprovació definitiva esmentada només es pot
dur a terme amb l’informe previ de l’òrgan amb
competències urbanístiques del consell insular
corresponent. Aquest informe s’ha d’emetre, amb caràcter
vinculant, en relació amb les consideracions oportunes per

motius d’interès supramunicipal, de legalitat, d’adequació
als instruments d’ordenació territorial i, si escau, als
instruments urbanístics de rang superior.

Igualment, l’informe del consell insular, d’acord amb els
principis de col·laboració i cooperació establerts en aquesta
Llei, pot incloure les consideracions addicionals i no
vinculants que siguin procedents, fonamentades en raons de
racionalitat i funcionalitat urbanístiques i orientades a
superar contradiccions, esmenar errors i millorar la claredat
i la precisió jurídiques i tècniques de l’instrument de
planejament de què es tracta.

Aquest informe s’ha d’emetre, segons correspongui, en
els terminis següents, que es computen des de la recepció de
la documentació completa d’instrument de planejament:

a) En el termini de tres mesos, en els supòsits de primera
formulació o de revisió del pla general o del pla
d’ordenació detallada.

b) En el termini de dos mesos en el cas de modificacions
del pla general o del pla d’ordenació detallada, i en el cas
de la primera formulació, la revisió o la modificació dels
plans parcials, plans especials i estudis de detalls.

Una vegada que han transcorreguts els terminis
anteriors, s’entén que l’informe s’ha emès de manera
favorable i es pot continuar amb la tramitació."

8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 59 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"1. La modificació de les determinacions dels instruments
de planejament urbanístic s’ha de dur a terme d’acord amb
les disposicions d’aquesta Llei que en regeixen la
formulació.

No obstant això, l’ajuntament pot modificar l’ús detallat
d’un equipament definit pel planejament per a terrenys de
titularitat pública a un altre diferent, dins aquest ús global,
mitjançant un acord plenari que només s’ha de sotmetre al
tràmit establert en l’article 73 d’aquesta Llei. L’acord
d’aprovació definitiva i el contingut de la modificació de
l’ús dels terrenys esmentats s’ha de comunicar igualment a
l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al consell insular
corresponent.

En el cas del pla general municipal s’entén per
modificació la introducció de qualsevol tipus de canvis en
les seves determinacions, inclosos els canvis en la
classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no
comportin la seva revisió en els termes que estableix
l’article anterior."

9. Es modifica l’apartat 4 de l’article 79 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"4. L’ajuntament aprova els projectes de reparcel·lació
d’acord amb el procediment que s’estableixi
reglamentàriament, i que en tot cas ha de garantir un termini
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d’informació pública d’un mes i la citació personal de les
persones interessades."

10. Es modifica l’apartat 4 de l’article 83 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"4. L’administració actuant ha d’aprovar les bases
d’actuació i els estatuts de la Junta de Compensació. A
aquest efecte, les persones propietàries que representin més
del 60 % de la superfície total de la unitat d’actuació han de
presentar a l’administració actuant els projectes de bases i
estatuts corresponents.

El termini per acordar sobre l’aprovació inicial és de
tres mesos des de la presentació de la documentació
completa. Els projectes se sotmeten a informació pública
per un termini de quinze dies hàbils mitjançant un edicte
que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a l’adreça o en el punt d’accés electrònic
corresponent, on s’ha d’inserir així mateix el contingut
íntegre per facilitar-ne la consulta telemàtica, dins aquest
termini s’ha de concedir audiència a les altres persones
propietàries.

L’aprovació definitiva i la notificació s’ha de produir en
el termini de tres mesos des de la finalització del termini
d’informació pública. En cas contrari, s’entén que els
projectes queden aprovats definitivament per silenci positiu.
L’acte o acord d’aprovació definitiva s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i a l’adreça o en el punt
d’accés electrònic corresponent, on s’ha d’inserir així
mateix el contingut íntegre dels estatuts i les bases aprovats
definitivament."

11. Es modifica la lletra a) de l’article 125 de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"a) L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici: el
tècnic facultatiu competent ha d’identificar, mitjançant la
inspecció visual, les lesions i deficiències que puguin
afectar els elements comuns, els fonaments, l’estructura, les
façanes, les mitgeres, les cobertes i les instal·lacions
comunes de subministrament d’aigua, electricitat, xarxa de
sanejament i pluvials, així com d’altres elements, en
especial els que puguin suposar un risc per a les persones.
En l’informe, si escau, s’han d’incloure fotografies de les
lesions o deficiències detectades.

Es considera una deficiència d’esmena obligatòria el fet
que l’edifici no disposi de xarxes independents per a les
xarxes d’aigües residuals i d’aigües pluvials

A aquests efectes es considera tècnic facultatiu
competent, conforme al que estableix la legislació estatal,
el que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions
acadèmiques i professionals que habiliten per a la redacció
de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució
d’obres conforme a l’ús de l’edificació objecte
d’avaluació."

12. Es modifica el contingut de l’article 145 de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"Article 145
Actes subjectes a intervenció preventiva i els seus
instruments

1. Conforme al que disposa l’article 5 d’aquesta Llei,
l'exercici de les facultats urbanístiques que deriven dels
drets reals sobre el sòl, d'acord amb els principis d'aquesta
Llei, s'exerciran lliurement dins els límits, i sotmesos a les
obligacions, que estableix la legislació i el planejament
vigents. Això no obstant, resten sotmesos a intervenció
administrativa preventiva els actes regulats en aquest
capítol a través dels instruments de la llicència urbanística
o la comunicació prèvia.

2. No estan subjectes a intervenció preventiva:

a) Les obres d’escassa entitat constructiva i econòmica
en sòl urbà que no requereixen projecte ni direcció tècnica
i es desenvolupen en la seva integritat a l’interior de les
edificacions existents, a excepció de les que s’executin en
edificis declarats béns d’interès cultural o catalogats, i en
les edificacions o construccions en situació de fora
d’ordenació segons l’article 129 d’aquesta Llei.

b) El manteniment del sòl, la vegetació i l’activitat
agrària en general quan no impliqui construcció ni la
transformació de la condició o les característiques
essencials dels terrenys, sens perjudici de les limitacions i
els deures que estableixen la legislació aplicable i el dret
civil, incloses les previsions específiques per preservar
exemplars arboris protegits, el patrimoni, el medi ambient,
el paisatge, o altres valors.

3. La comunicació prèvia és el document mitjançant el
qual les persones interessades posen en coneixement de
l’administració municipal les seves dades identificatives i
la resta de requisits establerts per a l’exercici de les
facultats a què es refereix l’apartat quart, en els supòsits
prevists en l’article 148 d’aquesta Llei, i permet l’inici de
l’activitat de què es tracta en les condicions fixades en
l’article 153 següent i sens perjudici de les facultats de
comprovació, control i inspecció que corresponen als
ajuntaments o als consells insulars.

4. La llicència urbanística és l’acte administratiu
mitjançant el qual s’adquireix la facultat de dur a terme els
actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, de
parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble
determinat, amb concreció prèvia del que estableixen i
possibiliten al respecte aquesta Llei, els plans generals
municipals, els d’ordenació detallada i els de
desenvolupament, i la resta de legislació i normativa
d’aplicació."

13. Es modifica el contingut de l’article 149 de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:
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"Article 149
Actes promoguts per administracions publiques

1. Els actes especificats en els articles 146 i 148 d’aquesta
Llei, que siguin promoguts per òrgans de les
administracions públiques o les seves entitats instrumentals
de dret públic estan igualment subjectes a llicència o
comunicació prèvia, amb les excepcions previstes
expressament per la legislació sectorial o per altres normes
amb rang de llei.

2. Això no obstant, no estaran sotmeses a la intervenció
municipal preventiva:

a) Les obres públiques de construcció, modificació i
ampliació d’equipaments, infraestructures o instal·lacions
que hagin estat declarades d'interès general, autonòmic o
insular per llei, o per acord del Consell de Govern o del Ple
del consell insular respectiu, d'acord amb les competències
respectives; o bé que siguin previstes expressament amb
caràcter de necessàries, en un pla especial, pla territorial
insular o pla director sectorial aprovats definitivament.

b) Les obres de manteniment dels equipaments, les
instal·lacions o les infraestructures fetes d’acord amb el que
preveu el punt anterior, durant la seva vida útil.

c) Les que tenguin la consideració d’obres d’emergència
segons la legislació específica.

3. La tramitació dels projectes prevists en l’apartat segon
està subjecta als mateixos requisits de la llicència
urbanística o la comunicació prèvia, segons correspongui,
i l'aprovació per part de l'òrgan competent per autoritzar-los
o aprovar-los en produeix els mateixos efectes.

4. En la tramitació dels projectes esmentats, és preceptiva
l'audiència als ajuntaments afectats per un termini d'un mes,
i aquests s’han de pronunciar sobre la conformitat o la
disconformitat dels projectes amb el planejament urbanístic
vigent. Una vegada transcorregut el termini d'un mes,
l'òrgan competent per autoritzar-los o aprovar-los podrà
continuar-ne la tramitació.

5. En el cas que els actes prevists siguin disconformes amb
el planejament municipal, el Govern de les Illes Balears o
el consell insular respectiu, en l'àmbit de les seves
competències per raó de la matèria, si aprecia raons
d’urgència o d’interès públic excepcional, pot acordar
continuar amb el procediment, obrint un termini
d'informació pública i consultes a l'ajuntament i la resta
d'administracions afectades i persones interessades, perquè
en el termini de 45 dies al·leguin o emetin els informes
pertinents, tramitant simultàniament l'avaluació ambiental
que correspongui.

A la vista del resultat del procés de participació i
avaluació, el Consell de Govern, o el Ple del Consell podrà
acordar procedir a l'aprovació i execució del projecte de
manera immediata. En aquest cas, l’ajuntament ha d’adaptar
el seu planejament urbanístic i incorporar-ho en la primera
modificació o revisió del planejament urbanístic que es faci,
d’acord amb la tramitació establerta en aquesta Llei.

6. L’ajuntament només pot acordar la suspensió d’obres
quan es pretengui dur-les a terme en absència d'audiència o,
en cas de disconformitat amb el planejament, si no s'ha
adoptat la decisió prèvia habilitant per part del Consell de
Govern o del consell sobre la procedència d’executar el
projecte. La suspensió s’ha de comunicar a l’òrgan redactor
del projecte i al Consell de Govern o al Ple del Consell
Insular, segons correspongui."

14. S’afegeix l’apartat 3 a l’article 176 de la Llei 12/2017, de
29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (referit a les
reduccions de les multes), amb el contingut següent:

"3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2 d'aquest
article, qualsevol sanció per infracció urbanística ha de tenir
un import mínim de 600 euros per a cada una de les
persones responsables o corresponsables, amb
independència dels supòsits que puguin ser objecte o no
d'alguna de les reduccions regulades en aquest article o en
l'article 202 d'aquesta Llei."

Disposició final quarta
Modificacions normatives en matèria de turisme

1. S’introdueix un nou punt, el 5, en l’article 25 de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en els
termes següents:

"5. L’atorgament de dispenses previst en aquest article
també podrà ser aplicable als efectes d’aconseguir el
manteniment de la categoria a què fa referència l’article
31.2 de la Llei."

2. S’introdueix l’article 29 bis a la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears, en els termes següents:

"Article 29 bis
Autodispensadors de begudes alcohòliques

Es prohibeixen en els establiments turístics els
autodispensadors de begudes alcohòliques. Els
dispensadors de begudes alcohòliques que hi pugui haver
als establiments han de ser utilitzats únicament pel personal
propi de l’establiment, excepte en menjadors, que poden ser
utilitzats pels clients durant horaris de menjar i sopar, que
s’ha de garantir amb la supervisió de personal de
menjador."

3. Es modifica el punt 2 de l’article 31 de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, que queda redactat en
els termes següents:

"2. Els establiments destinats a la prestació de serveis
d’allotjament turístic i els inclosos en la disposició
addicional vuitena d’aquesta Llei han de complir els
requisits referits a les seves instal·lacions, mobiliari, serveis
i superfície de parcel·la que reglamentàriament es
determinin, en funció del grup, la categoria, la modalitat i
l’especialitat a la qual pertanyin.

L’incompliment d’aquests requisits determina, si escau,
la possibilitat que l’administració turística fixi la categoria,
grup o modalitat que correspon realment a l’establiment,
mitjançant un procediment amb audiència de la persona
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interessada, i amb independència de l’obertura del
procediment sancionador que pugui ser pertinent."

4. Es modifica el punt 7 de l'article 88 de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, que queda redactat en
els termes següents:

"7. El còmput de nombre de places per a nous establiments
d'allotjament i per a les ampliacions dels existents, per
redistribució d’unitats o places, així com per a noves
comercialitzacions o ampliacions d'estades turístiques a
habitatges, s'ha de fer de la manera següent:

a) Per als apartaments turístics, dues places per estudi
projectat i tres places per apartament d'un dormitori, a més
de dues places més per cada dormitori que es projecti.

b) Per als hotels, hotels de ciutat, hotels apartament,
hotels rurals, turisme d'interior i hostatgeries, dues places
per habitació. Es pot computar fins al 10 % de les
habitacions de què es disposi com a individuals. Les unitats
d'allotjament amb sala d'estar s'han de computar com a dues
places per cada bany de què disposin.

No computen als efectes d'aquest article i als efectes del
còmput global dels allotjaments turístics els llits supletoris
destinats a menors de quinze anys, amb un màxim de dos
per unitat d’allotjament.

Els establiments que disposin d’habitacions individuals
poden mantenir aquest còmput sense necessitat d’identificar
quines són les unitats individuals, sempre que el dormitori
tengui més de 10 m2 útils i no s’incorri en sobreocupació
de l’establiment

c) Per als habitatges objecte de comercialització
turística, cal atendre el còmput que determini la cèdula
d'habitabilitat, en aplicació del Decret 145/1997, de 21 de
novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament,
higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat
d'habitatges i l'expedició de cèdules d'habitabilitat. Aquests
habitatges no poden disposar de llits supletoris.

A les illes on els consells insulars admetin el títol
d'habitabilitat específic i anàleg esmentat en l'article 50
d'aquesta Llei, cal atendre el còmput que aquest determini."

5. Es modifica l’article 90 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears, que queda redactat de la
manera següent:
 

"Article 90
Règim dels establiments donats de baixa definitiva

 
1. Els establiments donats de baixa definitiva es poden
acollir a qualsevol de les possibilitats següents:

a) La sol·licitud d’incoació del procediment per al canvi
d’ús de l’immoble de conformitat amb la disposició
addicional primera del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i
complint els requisits que s’hi estableixen.

 

b) La demolició de l’immoble i que la parcel·la passi a
formar part del sistema d’espais lliures públics o sigui
qualificada de manera que impliqui la seva inedificabilitat.

c) La demolició del immoble i posterior reconstrucció
d’aquest d’acord amb els paràmetres urbanístics vigents en
la zona de què es tracti.

d) El destí de l’immoble a un ús que estigui permès i
l’edificació s'adeqüi a la indicada pel planejament en la
zona en què s’ubica.

 
2. Els establiments en situació de baixa definitiva
disposaran del termini que acaba el 31 de desembre de 2020
per optar entre alguna de les possibilitats previstes en
aquest article sense que els sigui aplicable la legislació que
regula les expropiacions forçoses d’immobles per raó
d’utilitat pública, atès l’impacte ambiental que produeixen
en l’entorn."

 
6. Es modifica el contingut de la lletra a) de l’article 98, de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
que queda redactat en els següents termes:
      

"a) Exhibir l’acreditació de la seva condició en iniciar
l’actuació inspectora, llevat que la identificació pugui
interferir en aquesta actuació. També poden adquirir béns
o serveis per tal d’obtenir proves sense necessitat de
identificació."

7. Es modifica el punt 9 de l’article 87 del Decret 20/2015, de
17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en
matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de
coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i
de regulació i classificació de les empreses i dels establiments
turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, de turisme de les Illes Balears, que queda redactat en els
termes següents:

"9. Capacitat de les unitats d’allotjament: les unitats
d’allotjament només poden ser ocupades en la capacitat per
la qual han estat inscrites en els registres turístics, sens
perjudici de les possibilitats atorgades per l’article 88 de la
Llei per als dormitoris amb superfície útil superior a 10 m2,
excepte si el client sol·licita en la seva reserva la
instal·lació de llits supletoris per a menors de 15 anys. Així
mateix, els establiments d’allotjament turístic han de
disposar de bressols amb la finalitat que hi puguin pernoctar
els menors de dos anys, la instal·lació dels quals podrà tenir
caràcter onerós o gratuït; tot això, excepte si l'establiment
està especialitzat només per a adults.

Aquesta modificació pot ser alterada mitjançant un
decret del Consell de Govern."

Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports
terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

1. S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 75 de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, amb la redacció següent:
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"7. El personal de la inspecció de transports, en les seves
actuacions inspectores, pot efectuar reserves i/o
contractacions per constatar la realització de l’activitat
clandestina, comprovar les possibles infraccions i/o
identificar de manera correcta les persones (físiques o
jurídiques) que en són responsables, sense haver de
comunicar prèviament que es duen a terme les actuacions
inspectores ni procedir obligatòriament a la prèvia
identificació com a membre de la inspecció de transports."

2. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 112 de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, amb la redacció següent:

"4. S’entén que comercialitzen o ofereixen aquests serveis
de transports les persones físiques o jurídiques que
mitjançant aplicacions de missatgeria instantània per a
dispositius mòbils, de forma gratuïta o no, permeten o
faciliten la reserva o contractació del servei o permeten
contactar amb possibles usuaris del servei de transport."

3. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 114
de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i
mobilitat sostenible de les Illes Balears, que passa a tenir la
redacció següent:

"En el cas que el vehicle sigui d’una empresa
d’arrendament de vehicles sense conductor i així consti en
el permís de circulació o la documentació que
l’administració competent en matèria de trànsit i circulació
viària consideri equivalent, els serveis d’inspecció, els
agents de vigilància del transport per carretera o els policies
locals, en l’àmbit de les competències pròpies, han
d’immobilitzar immediatament el vehicle i, en un termini de
vint-i-quatre hores, comunicar-ho a l’empresa de lloguer
propietària del vehicle perquè el retiri quan finalitzi el
corresponent contracte d’arrendament."

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 120, de la Llei 4/2014, de
20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
 

"2. Per a l’establiment, la construcció i l’explotació de
noves línies ferroviàries s’ha de tenir en compte, en el marc
del Pla Director Sectorial de Mobilitat, la seva rendibilitat
social i econòmica."

5. Es modifica el contingut de l’article 121, de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
 

"Article 121
Aprovació del projecte

1. Per establir noves línies ferroviàries de transport públic
és necessari que la direcció general competent, d'ofici o a
instància de part interessada, aprovi un estudi informatiu.
L'estudi informatiu comprendrà l'anàlisi i la definició, en
aspectes tant geogràfics com funcionals i d'explotació, de
les opcions d'una actuació determinada i, si escau, de la
selecció de l'alternativa més recomanable com a solució
proposada, mitjançant una anàlisi multicriteri. Si escau,
l'estudi informatiu ha d’incloure l'estudi d'impacte
ambiental de les opcions plantejades i constitueix el

document bàsic a l'efecte de la corresponent avaluació
ambiental prevista en la legislació ambiental.

Sens perjudici del que pugui establir la legislació
ambiental, no és preceptiva la redacció d'un estudi
informatiu quan es tracti d'obres de reposició, de
conservació, de condicionament de traçat, d'eixamplaments
de plataforma o de desdoblaments de via sobre aquesta,
electrificació, senyalització i, en general d'aquelles que no
suposin una modificació substancial del traçat de les línies
existents. Tampoc no és preceptiva la redacció d'un estudi
informatiu per a la reforma, l’ampliació o l’establiment de
noves estacions ni per a les actuacions de supressió o
reordenació de passos a nivell.

2. Per a la seva tramitació, la direcció general competent en
matèria de mobilitat i transports, una vegada aprovat
inicialment, remetrà l'estudi informatiu corresponent als
consells insulars, municipis i entitats locals afectades, amb
la finalitat que, durant el termini d'un mes, examinin i, si
escau, informin de si el traçat proposat és el més adequat
per a l'interès general i per als interessos que representen.
Una vegada transcorregut aquest termini sense que aquestes
administracions públiques hagin informat sobre això,
s'entendrà que estan conformes amb la solució proposada.

En el cas que alguna d'aquestes administracions
manifesti disconformitat, necessàriament motivada, la
direcció general corresponent ha d’obrir un període de
consultes amb aquesta per un període no inferior a dos
mesos. Si es manté la discrepància, l'expedient s’ha de
trametre al Consell de Govern, el qual ha de considerar les
aportacions de les administracions que han manifestat
disconformitat, ha de decidir sobre l'execució del projecte
a què es refereix l'estudi informatiu i, si escau, ha d’acordar
la modificació o revisió del planejament afectat, que s’ha
d'acomodar a les determinacions del projecte en el termini
d'un any des de la seva aprovació.

3. Amb caràcter simultani al tràmit d'informe a què es
refereix l'apartat anterior, l'estudi informatiu se sotmetrà, en
la forma prevista al procediment administratiu, a un tràmit
d'informació pública durant un període de 30 dies hàbils.
Les observacions realitzades en aquest tràmit han de versar
exclusivament sobre la concepció del traçat projectat, les
seves afeccions i efectes, així com sobre l’estudi d’impacte
ambiental inclòs, si escau, en l’estudi informatiu. La
tramitació de la informació pública correspon a la direcció
general competent en matèria de mobilitat i transports.

4. Una vegada conclosos els terminis d'audiència i
informació pública, la direcció general competent en
matèria de mobilitat i transports, remetrà l'expedient
complet, que ha d’incloure l'estudi informatiu i el resultat
dels tràmits d'audiència i informació pública, a l’òrgan
competent en matèria ambiental als efectes previstos en la
legislació ambiental.

5. Una vegada completada la tramitació prevista en l'apartat
anterior correspondrà a la direcció general competent en
matèria de mobilitat i transports l'acte formal d'aprovació
definitiva de l'estudi informatiu, en la qual s’ha d’indicar, si
escau, la inclusió de la futura línia o tram de la xarxa a què
aquest es refereixi, en la Xarxa Ferroviària d'Interès



2956 BOPIB núm. 49 - 12 de juny de 2020

General de les Illes Balears, de conformitat amb el que
s'estableix en l'article 118.

En ocasió de les revisions dels instruments de
planejament urbanístic, o en els casos que s'aprovi un tipus
d'instrument diferent a l'anteriorment vigent, s'han
d’incloure les noves infraestructures contingudes en els
estudis informatius aprovats definitivament amb
anterioritat. Amb aquesta finalitat, els estudis informatius
han d’incloure, si escau, una proposta de la banda de
reserva de la previsible ocupació de la infraestructura i de
les seves zones de domini públic.

Únicament als efectes de l'ocupació temporal dels
terrenys per a la presa de dades i realització de
prospeccions necessàries per a l'elaboració dels projectes,
l'aprovació dels estudis informatius implica la declaració
d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació temporal
d'aquests terrenys.

6. Una vegada transcorreguts deu anys des de l'aprovació
formal d'un estudi informatiu, prorrogables a cinc més de
forma expressa i motivada per part de la direcció general
competent en matèria de mobilitat i transports, sense que
s'hagin iniciat l'execució de les obres corresponents deixa
de tenir efecte el que disposa l'apartat anterior.

7. Correspon a la conselleria competent en matèria de
mobilitat i transports, prèvia elevació de la direcció general
competent en matèria de mobilitat i transports, l'aprovació
dels projectes bàsics i de construcció de les infraestructures
ferroviàries. No obstant això, les empreses ferroviàries
poden aprovar i executar projectes lligats exclusivament a
aspectes de conservació i explotació que no suposin
ampliació de la infraestructura ni necessitats d’ocupació de
terrenys no adscrits al domini públic ferroviari.

S'entén per projecte de construcció el que estableix el
desenvolupament complet de la solució adoptada en relació
amb la necessitat d'una determinada infraestructura
ferroviària, amb el detall necessari per fer factible la seva
construcció i posterior explotació. El projecte bàsic és la
part del projecte de construcció que conté els aspectes
geomètrics d'aquest, així com la definició concreta dels
béns i drets afectats.

Una vegada transcorreguts cinc anys des de l'aprovació
tècnica d'un projecte de construcció sense que s'hagi iniciat
l'execució de les obres corresponents, aquest queda sense
efecte. L'aprovació del corresponent projecte bàsic o el de
construcció de línies ferroviàries, trams de d’aquestes o
altres elements de la infraestructura ferroviària o de
modificació de les preexistents que requereixi la utilització
de nous terrenys, suposa la declaració d'utilitat pública o
interès social, la necessitat d'ocupació i la declaració
d'urgència d'aquesta, a l'efecte de l'expropiació forçosa
d'aquells en els quals s’hagi de construir la línia, el tram o
l'element de la infraestructura ferroviària o que siguin
necessaris per modificar les preexistents, segons el que es
preveu en la legislació expropiatòria.

En cas que hagin de ser afectats serveis, instal·lacions
de serveis, accessos o vies de comunicació, es pot optar per
l'expropiació o per la reposició d'aquells. En aquest últim

supòsit, la titularitat d'aquests serveis o vies reposats, així
com les responsabilitats i obligacions derivades del seu
funcionament, manteniment i conservació, corresponen al
titular originari d'aquests, sempre garantint-ne la seva
intervenció en la recepció de les obres fetes per a la
reposició i el règim de responsabilitat, la qual continua en
tot cas sent del titular originari, excepte acord exprés en
contra.

8. La potestat expropiatòria és exercida, en tot cas, per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el beneficiari de
l'expropiació ha de ser l’empresa ferroviària, que ha
d’assumir els drets i les obligacions que la legislació
d'expropiacions estableix i ha d’abonar el cost d'aquestes.

9. La construcció dels ferrocarrils de transport públic s'ha
d'ajustar a les característiques tècniques i a la normativa
vigent per garantir-ne la qualitat, la seguretat i la
homogeneïtat.

10. Les explotacions ferroviàries de transport públic, i
també els vehicles, les instal·lacions, els terrenys i les
dependències que hi siguin afectes, són inembargables, sens
perjudici que judicialment se'n pugui intervenir l'explotació
i assignar una part de la recaptació a amortitzar el deute. A
aquest efecte, el creditor pot designar un interventor,
assumint-ne el risc i ventura, que comprovi la recaptació
obtinguda i es faci càrrec de la part que s'hagi indicat, que
no pot excedir del percentatge o la quantia que s'hagi
determinat reglamentàriament."

6. Es modifica el contingut de l’article 132, de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
  

"Article 132
Normes especials

1. A la zona de domini públic només es poden fer obres i
instal·lacions, amb l’autorització prèvia de l’administració
competent en la gestió de transport ferroviari, quan siguin
necessàries per prestar el servei ferroviari o quan la
prestació d’un servei públic o d’un servei o una activitat
d’interès general ho requereixi. Excepcionalment, per
causes degudament justificades, es pot autoritzar
l’encreuament, tant aeri com subterrani, d’obres i
instal·lacions d’interès privat amb la zona de domini públic.
A les zones urbanes, amb l’autorització prèvia de
l’administració competent en matèria de transport
ferroviari, es poden executar obres d’urbanització que
millorin la integració del ferrocarril dins la zona de domini
públic.

2. A la zona de protecció només es poden executar les obres
i permetre els usos que siguin compatibles amb la seguretat
del trànsit ferroviari, a criteri de l’administració competent
en la gestió de transport ferroviari, i amb l’autorització
prèvia de la mateixa administració. S’hi permeten els
cultius agrícoles, sempre que es garanteixi una evacuació
correcta de les aigües de reg i no es causin perjudicis a
l’esplanació. Hi queda prohibida la crema de rostolls.

3. L’administració competent pot excepcionalment utilitzar
o autoritzar l’empresa ferroviària o  un tercer per tal que
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s’utilitzi la zona de protecció per raons d’interès general o
quan es requereixi per a un millor servei de la línia
ferroviària. En aquest cas, l’ocupació de la zona de
protecció i els danys i perjudicis que es causin per
utilitzar-la són indemnitzables d’acord amb el que estableix
la Llei d’expropiació forçosa.

4. Per executar qualsevol tipus d’obra o instal·lació, fixa o
provisional, canviar-ne la destinació o el tipus d’activitat
que s’hi pugui fer i plantar o talar arbres a les zones de
domini públic i de protecció, es requereix l’autorització
prèvia de l’administració competent en la gestió de
transport ferroviari. En cap cas no s’han d’autoritzar obres
o instal·lacions que puguin afectar la seguretat de la
circulació ferroviària, perjudicar o impedir una explotació
adequada de la infraestructura ferroviària. El que estableix
aquest apartat s’entén sens perjudici de les competències
d’altres administracions públiques.

5. En tots els casos anteriors, l’administració competent en
la gestió de transport ferroviari, abans d’atorgar
l’autorització, ha de requerir l’informe previ de l’empresa
ferroviària afectada per aquestes obres o instal·lacions.
Aquest informe s’ha de presentar en el termini màxim d’un
mes, a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi
sol·licitat; una vegada superat aquest termini sense que
s’hagi presentat l’informe, aquest s’ha de entendre com a
favorable.

6. En les construccions i instal·lacions ja existents a la zona
de protecció i a domini públic, es poden realitzar,
exclusivament, obres de reparació i de millora, sempre que:

a) No suposin un augment del volum de la construcció
i que l’increment del valor que les obres comportin es pugui
tenir en compte a efectes expropiatoris.

b) Siguin compatibles amb la seguretat del trànsit
ferroviari i no suposin un perjudici a la línia ferroviària i a
la seva explotació.

c) La construcció hagi estat executada legalment i es
disposi de tots els permisos adients en el  moment oportú."

7. Es modifica el contingut de l’article 133, de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
  

"Article 133
Límit d’edificació

1. S’estableix la línia límit d’edificació en ambdós costats
de les línies ferroviàries. Des d’aquesta línia fins a la línia
ferroviària queda prohibit qualsevol tipus d’obra de
construcció d’edificis, reconstrucció o ampliació d’edificis,
a excepció de les que siguin imprescindibles per conservar
i mantenir els edificis existents en el moment que entri en
vigor aquesta Llei. També es prohibeix establir noves línies
elèctriques d’alta tensió dins de la superfície afectada per la
línia límit d’edificació. En els túnels i en les línies fèrries
soterrades o cobertes amb lloses no és d’aplicació la línia
límit de l’edificació. Tampoc és d’aplicació la línia límit de
l’edificació quan l’obra que s’ha d’executar sigui un muret
o un tancament.

2. La línia límit d’edificació se situa a vint metres, mesurats
horitzontalment, de l’aresta exterior més pròxima a la
plataforma, si bé reglamentàriament es pot determinar una
distància més curta d’acord amb les característiques de les
línies.

3. L’administració competent en la gestió ferroviària, amb
l’informe previ de l’empresa ferroviària i les entitats locals
afectades, per raons geogràfiques o socioeconòmiques, pot
fixar una línia límit d’edificació en zones o àrees
delimitades diferent de la que s’estableix amb caràcter
general. Aquesta reducció no ha d’afectar punts concrets,
sinó que s’ha d’aplicar al llarg de trams complets i de
longitud significativa.

Aquest informe s’ha de presentar en el termini màxim
d’un mes, a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi
sol·licitat; una vegada superat aquest termini sense que
s’hagi presentat l’informe, aquest s’ha d’entendre com a
favorable.

4. L’administració competent en la gestió del transport
ferroviari, amb l’informe previ sobre la idoneïtat de la
reducció de l’empresa ferroviària que explota el servei, pot
establir la línia límit d’edificació en les línies ferroviàries
que circulin per zones urbanes a una distància més curta
que la que es fixa en l’apartat 2 d’aquest article, quan ho
permeti el planejament urbanístic corresponent, sempre que
això redundi en una millora de l’ordenació urbanística i no
causi perjudicis a la seguretat, la regularitat, la conservació
i el lliure trànsit del ferrocarril."

8. Es modifica el contingut de l’article 161, de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
  

"Article 161
Normes generals per establir noves línies de tramvia que
circulin per més d'un municipi

1. Per establir un sistema tramviari que circuli per més d’un
municipi, la direcció general competent en matèria de
mobilitat i transports ha de redactar un estudi informatiu, en
el sentit indicat en l’article 121, en el qual, considerant les
aportacions dels ajuntaments afectats, n’ha de determinar
les condicions d’integracióì en l’entorn urbà, tant des del
punt de vista urbanístic com de gestió ì i tractament del
sistema viari i dels espais públics per on transcorri. L’estudi
informatiu, que ha d’elaborar l’òrgan administratiu que
tengui a càrrec l’execució ì directa d’aquesta infraestructura,
amb la participació ì i col·laboració dels municipis afectats,
s’ha de tramitar d’acord amb les disposicions que en
aquesta llei es preveuen per a l’aprovació d’estudis
informatius ferroviaris. Els planejaments urbanístics
municipals s’han d’adaptar a l’estudi informatiu que s’hagi
aprovat definitivament.

2. El projecte bàsic i/o constructiu que segueix l’aprovació
de l’estudi informatiu ha de determinar les condicions
necessàries per fer viable l’establiment i l’explotació ì del
servei, pel que fa a la conservació ì i al manteniment, i
concretar les condicions d’ús del domini públic municipal
i les obligacions de les administracions implicades, com
també ì les condicions en que Ì s’ha de prestar el servei en



2958 BOPIB núm. 49 - 12 de juny de 2020

relació ì amb les vies públiques afectades, la circulacióì
d’altres vehicles i vianants, la seguretat d’aquests, els
encreuaments i qualsevol altre aspecte que es consideri
necessari. Els ajuntaments corresponents han d’informar
sobre aquest projecte bàsic i/o constructiu en el termini
d’un mes. Es considera positiu el silenci dels consistoris
municipals un cop transcorregut el termini indicat.

3. El projecte bàsic i/o constructiu ha de compatibilitzar la
inserció ì del sistema tramviari i les seves necessitats amb les
de la resta de modes de transport del municipi i dels seus
objectius en l’àmbit de la mobilitat sostenible, garantint,
alhora, l’accessibilitat als espais on s’hagi d’instal·lar."

9. Es modifica el contingut de l’article 162, de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
  

"Article 162
Normes generals per establir noves línies de tramvia que
circulin per un sol municipi

Per establir noves línies de tramvia que transcorrin per
un únic terme municipal, l’entitat o administració
competent en matèria de transport públic urbà és
l’encarregada de redactar i tramitar, segons determina
l’article 161, l’estudi informatiu i la resta de documents
necessaris per a la seva aprovació, i es pot cedir la
competència de fer-ho a la direcció general competent en
matèria de mobilitat i transports. En qualsevol cas, cal que,
amb caràcter previ, la infraestructura s’hagi inclòs dins el
Pla Director Sectorial de Mobilitat o bé el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible corresponent."

10. Es modifica el contingut de l’article 195, de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
  

"Article 195
Concepte i característiques

1. L’estudi de viabilitat de grans infraestructures de
transport s’ha d’integrar dins l’estudi informatiu definit en
els articles 121, 161 i 162, en el cas d’infraestructures
ferroviàries, amb l’objecte de formar part de la presa de
decisió sobre quina és l’alternativa més adequada en
referència a la viabilitat econòmica, financera, social,
territorial i mediambiental de construcció ì d’una gran
infraestructura de transport, i com a part integrant de
l’anàlisi multicriteri que necessàriament ha d’incloure
l’estudi informatiu per determinar-ne l’alternativa més
adequada.

2. Les inversions en infraestructures que s’indiquen a
continuació ì s’han d’incloure en un estudi de viabilitat de
grans infraestructures de transport:

a)  Noves autopistes, autovies o desdoblament de
calçada.

b)  Nous trams de la xarxa ferroviària o tramviària.

c)  Noves infraestructures de transport terrestre que
comportin una inversió ì

econòmicament rellevant.

d)  Modificacions i adaptacions d’infraestructures de
transport terrestre existents
que comportin una inversió ì econòmica rellevant.

En el cas de les infraestructures no ferroviàries, la
legislació sectorial corresponent ha de determinar el paper
d’aquest estudi de viabilitat dins la tramitació de cada tipus
de projecte.

3. Als efectes dels epígrafs c) i d) de l’apartat anterior, es
considera que una nova infraestructura de transport terrestre
o la modificació ì i l’adaptació ì d’una infraestructura de
transport terrestre ja existent representen una inversió ì
econòmica rellevant quan l’import total previst, incloent-hi
les expropiacions o qualsevol altra càrrega econòmica
necessària per posar en servei la infraestructura i
excloent-ne l’impost sobre el valor afegit, sigui superior a
deu milions d’euros.

4. Els estudis de viabilitat de grans infraestructures de
transport han d’incloure, com a mínim, la caracterització ì de
la mobilitat en l’àmbit afectat abans i després de l’execució ì
de la infraestructura, una avaluació ì de la rendibilitat
socioeconòmica i financera de la infraestructura i una dels
impactes en el territori i en el medi ambient."

Disposició final sisena
Modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l’article 17, apartat 3, de la Llei 5/1990, de 24
de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:

"3. Els estudis i projectes que inclouen travesseres
requereixen, de manera prèvia a l’aprovació per l’òrgan
competent, la sol·licitud d’informe no vinculant a
l’ajuntament o als ajuntaments afectats, que s’ha d’emetre
en un termini de vint dies. Una vegada que ha transcorregut
aquest termini, s’entén que l’informe s’ha emès de manera
favorable i es pot continuar amb la tramitació del
procediment d’aprovació."

2. Es modifica l’article 19, apartats 2 i 3, de la Llei 5/1990, de
24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:

"2. Els avantprojectes o els projectes relatius a construcció
de noves carreteres, duplicacions de calçada i variants s’han
de sotmetre a un tràmit d’informació pública d’una durada
de vint dies, o el superior que determini la legislació
sectorial en matèria d’avaluació d’impacte ambiental en el
cas de subjectar-se a aquest procediment per la seva entitat,
i s’ha d’anunciar, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en la seu electrònica del consell insular
corresponent.

3. Simultàniament al tràmit d’informació pública i pel
mateix termini previst en l’apartat 2 anterior,
l’avantprojecte o el projecte se sotmet a informe de
l’ajuntament o dels ajuntaments afectats. Transcorregut
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aquest termini de vint dies, s’entén que l’informe s’ha emès
de manera favorable i es pot continuar amb la tramitació."

3. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 47 de la Llei 5/1990,
de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"Independentment de les multes imposades en la
resolució sancionadora conforme a aquesta Llei, els òrgans
sancionadors, una vegada transcorreguts els terminis
assenyalats en el requeriment corresponent, poden imposar
multes coercitives, de conformitat amb el que estableix la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, per aconseguir
l’execució material de les ordres de paralització, enderroc
o transformació que hagi ordenat l’Administració en la
resolució sancionadora corresponent. La quantia d’aquestes
multes coercitives no pot superar el cinquanta per cent
(50%) de la multa que s’hagi imposat en la resolució
sancionadora per a la infracció comesa."

4. S’afegeix una nova disposició addicional, la sisena, de la
Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que queda redactada de la
manera següent:

"Disposició addicional sisena

1. Les administracions públiques, i especialment els
consells insulars, han de vetllar per tal  que els projectes de
nou traçat, duplicacions de calçada, condicionaments,
millores locals de carreteres i els projectes que incloguin
condicionaments en zones d’alt potencial i qualitat visual,
incorporin interpretació, criteris de protecció, gestió i
ordenació del paisatge en el sentit del que estableix el
Conveni Europeu del Paisatge. En el cas d’existir unes
directrius del paisatge aprovades i adaptades al Conveni
Europeu del Paisatge, els projectes esmentats anteriorment
han d’incorporar les disposicions de les directrius de
paisatge aprovades per cada consell insular. A aquests
efectes, el departament competent en matèria de paisatge ha
d’emetre un informe sobre l’adequació a les directrius del
paisatge en el termini de vint dies des de la seva remissió;
en cas de no emetre’l en el termini assenyalat, s’ha
d’entendre com a favorable.

2. Així mateix, es poden revisar, a petició del departament
de mobilitat i/o infraestructures o del departament amb
competències en matèria de paisatge de cada consell
insular, els projectes de nou traçat, duplicacions de calçada,
condicionaments, millores locals de carreteres ja aprovades
o en execució, als efectes d’adaptar els projectes i incloure
mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge o en
aplicació de les directrius de paisatge insulars, prioritzant
la solució tècnica que, sens detriment de la seguretat vial,
minimitzi les afectacions al paisatge, encara que impliqui
l’eliminació d’elements ja instal·lats o construïts en el cas
de projectes en execució. A aquests efectes, el departament
amb competències en matèria de paisatge de cada consell
insular ha d’emetre un informe en el termini de 20 dies des
de la seva sol·licitud per part d'un dels dos departaments
abans referenciats i, en cas de no remetre’l en el termini
assenyalat, aquest informe s’ha d’entendre com a favorable.

3. El que s'estableix en aquesta disposició no és aplicable
per a projectes ja finalitzats en la seva execució."

Disposició final setena
Modificació de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i
sòls contaminats de les Illes Balears

1. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 23
de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"A l’1 de gener de 2021 se li han de sumar els dies que hagi
durat l’estat d'alarma aprovat mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, i les successives pròrrogues
posteriors, i, a partir de la data resultant, s’han d’adoptar les
mesures següents:"

2. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 24
de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"A l’1 de gener de 2021 se li han de sumar els dies que
hagi durat l’estat d'alarma aprovat mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, i les successives pròrrogues
posteriors, i, a partir de la data resultant queda prohibida la
distribució i venda de:"

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 8/2019, de
19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:

"No es poden distribuir, amb caràcter general, begudes
en envasos d’un sol ús en edificis i instal·lacions de
titularitat pública o on s’ubiquin activitats o serveis de les
administracions i ens públics, amb independència de la seva
modalitat de gestió, a partir de la data resultant de sumar a
l’1 de gener de 2021 els dies que hagi durat l’estat d'alarma
aprovat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març,
i les successives pròrrogues posteriors."

4. Es modifica l’apartat 6 de l’article 25 de la Llei 8/2019, de
19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:

"A partir de l’1 de juliol de 2021 no es poden
comercialitzar, en cap cas, llaunes de begudes subjectes
amb anelles de plàstic.

Per a la resta d’envasos col·lectius secundaris, i a partir
de la mateixa data, cap d’aquests es pot comercialitzar si no
està fet de material compostable d’acord amb la norma
UNE-EN 13432:2001. Aquesta circumstància s’ha de posar
en coneixement dels distribuïdors i consumidors finals
marcant els productes d’acord amb la normativa
comunitària pertinent.

 
En aquest cas es pot admetre l’ús de plàstic que

contingui, almenys, un 50% de plàstic reciclat i no
fragmentable sempre que així es certifiqui mitjançant la
norma UNE-EN 15343:2008. Aquest percentatge ha de ser
del 70% o superior a partir de l’1 de gener de 2024.
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Alternativament, es pot admetre l’ús de plàstic d’origen
biològic (bioplàstic) sempre que se certifiqui mitjançant la
norma UNE_CEN/TS 16137:2012.

Excepcionalment, en envasos col·lectius secundaris, es
permet la incorporació d’altres materials, sempre que això
representi una part no significativa del conjunt de l’envàs o
obeeixi a motius per garantir-ne la integritat."

5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 8/2019, de
19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:

"En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la responsabilitat ampliada del productor per a
residus d’envasos és aplicable a tots els productes envasats
i ha de contenir tots els tipus d’envasos inclosos en la
Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos,
envasos de venda o primaris, col·lectius o secundaris i de
transport o terciaris, ja siguin de generació domiciliària,
comercial o industrial. A tals efectes, tots els productors,
distribuïdors o importadors de productes envasats posats al
mercat en l’àmbit de les Illes Balears en envasos comercials
o industrials acollits a la disposició addicional primera de
la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus, tenen fins
a l'1 de juliol de 2021 per donar compliment a la previsió
d’aquest article i presentar davant la direcció general
competent en matèria de residus la pertinent sol·licitud
d’autorització o justificació com a sistema col·lectiu o
individual de responsabilitat ampliada del productor."

Disposició final vuitena
Modificacions en matèria de serveis socials, joventut i
dependència

1. Es modifica l’article 70 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, que queda redactat de la
manera següent:

"Article 70
Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics

1. El finançament dels serveis socials comunitaris bàsics i
dels programes que prestin és a càrrec de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i de les
entitats locals de les Illes Balears.

2. L’aportació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha de garantir,  en el marc
dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, el finançament a les entitat locals titulars dels
serveis socials comunitaris bàsics.

3. L'import i la distribució dels crèdits que ha de satisfer la
conselleria competent en matèria de serveis socials respecte
a l'aportació en concepte de cofinançament de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears als consells insulars i
ajuntaments en cap cas no pot ser inferior al 50 % del cost
d’aquests, sempre que es compleixin com a mínim les ràtios
de plantilla establertes en la normativa que regula aquests
serveis.

4. El Govern de les Illes Balears pot augmentar el
finançament dels serveis socials comunitaris, dotant noves

línies amb fons que prevegin tipologies d’actuació que
tenen el seu desenvolupament natural des del marc dels
serveis socials comunitaris bàsics. Aquests fons poden
respondre a declaracions de zones d’atenció preferent,
actuacions procedents de desenvolupament normatiu
sectorial o actuacions prioritàries del Govern.

5. L'import i la distribució dels crèdits que ha de satisfer la
conselleria competent en matèria de serveis socials, tant en
concepte de cofinançament com dels fons que es vagin
creant, s'han d’establir en el Pla de Finançament dels
Serveis Socials Comunitaris Bàsics de les Illes Balears i
s'ha d'aprovar per Acord del Consell de Govern, per a la
seva presentació davant la Conferència Sectorial.

6.El Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris
Bàsics ha de preveure criteris i indicadors objectius de
repartiment de qualsevol dels fons, criteris de control i
seguiment, així com els mecanismes d’avaluació.

7. A la Conferència Sectorial, juntament amb el Pla de
finançament aprovat pel Govern de les Illes Balears, els
consells insulars han de presentar la seva proposta de
cofinançament dels serveis socials comunitaris bàsics. 

8. L'aprovació de les resolucions  de transferència de
finançament a cada consell insular ha d'implicar l'aprovació
i el compromís de despesa corresponent en cada una
d'aquestes, per la qual cosa amb caràcter previ, s'ha de
tramitar el corresponent expedient de despesa, en el qual
figuraran tots els tràmits i informes preceptius, i en
particular el certificat de retenció de crèdit corresponent al
consell insular al què es refereixi la resolució de
transferència de finançament.

9.En tot cas, les prestacions que garanteix la legislació
estatal sobre dependència que s’incloguin dins els
programes s’han de finançar íntegrament amb càrrec al seu
finançament específic.

10. Per rebre el finançament previst en el punt anterior, les
entitats locals han de justificar la realització de totes les
actuacions incloses en el Pla de Finançament dels Serveis
Socials Comunitaris Bàsics."

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 86 de la Llei 4/2009, d’11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

"2. En cas que el servei del qual se sol·licita l’acreditació ja
estigui autoritzat, la instrucció del procediment
d’acreditació no ha d’incloure la revisió del procediment
d’autorització ni de les condicions necessàries per obtenir
les autoritzacions administratives previstes en aquesta Llei
i per inscriure’s en el Registre Unificat de Serveis Socials.
Per això, l’entitat titular del servei ha de presentar,
juntament amb la sol·licitud d’acreditació, una declaració
de la vigència de les dades declarades per obtenir-ne
l’autorització administrativa.

Quan no es presenti aquesta declaració o l’òrgan
competent tengui indicis, degudament justificats dins de
l’expedient, sobre la modificació de les condicions
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valorades en l'autorització, es poden valorar aquestes
condicions."

3. Es modifica l’article 87 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, que queda redactat de la
manera següent:

"Article 87
Procediment de concessió de l’acreditació administrativa

1. El procediment per obtenir l’acreditació administrativa
per part de les entitats d’iniciativa privada de serveis socials
s’inicia a instància de part.

2. El procediment d'acreditació s'estableix
reglamentàriament i no requereix la visita del personal de
l’administració pública competent, excepte que les
condicions per disposar de l’acreditació afectin elements
arquitectònics o estructurals o que s’hagin de revisar les
condicions de l’autorització ,d’acord amb l’apartat 2 de
l’article 86.

3. Una vegada transcorregut el termini previst
reglamentàriament per resoldre i notificar sobre la
sol·licitud presentada, la sol·licitud d'acreditació s’ha
d’entendre estimada."

4. Es modifica l'apartat 8 de la disposició addicional primera
del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la
joventut, que queda redactat de la manera següent:

"Disposició addicional primera
Distribució competencial

8. Són principis generals els preceptes continguts en les
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i
setena; en les disposicions transitòries primera, segona,
tercera, quarta, cinquena i vuitena, i en les dues
disposicions finals. Es dicten en aplicació de les
competències reservades al Govern les disposicions
addicionals cinquena i sisena i les disposicions transitòries
sisena i setena."

5. S'introdueix una disposició addicional, la setena, en el Decret
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, amb el
contingut següent:

"Disposició addicional setena
Mesures excepcionals relatives als cursos de director/a i de
monitor/a d'activitats en cas de situacions extraordinàries
derivades d'estats d'alarma o de circumstàncies
excepcionals

En cas de situacions extraordinàries derivades d'estats
d'alarma o d'altres circumstàncies excepcionals declarades
per l'Estat, el Parlament o el Govern, els consells insulars
poden autoritzar les escoles d'educació en el temps lliure
infantil i juvenil a impartir íntegrament a distància part o la
totalitat dels mòduls teòrics dels cursos de director/a i de
monitor/a d'activitats d'educació de temps lliure infantil i
juvenil que s'hagin comunicat degudament o que s'hagin

iniciat en el moment de declarar-se aquestes situacions,
sense els límits prevists en l'apartat 1 de l'article 27.

En tot cas, la formació a distància ha de respectar el
programa, els continguts i la durada recollits en els articles
22 i 23 d'aquest Decret i els criteris i les condicions
previstes en l'apartat 3 de l'article 27.

En les mateixes situacions extraordinàries, han de
quedar suspesos els terminis que hagin pogut establir les
escoles d'educació en el lleure infanti i juvenil perquè
l'alumnat que ha superat la part teòrica realitzi els mòduls
de les pràctiques professionals no laborals, les quals han de
quedar posposades fins al moment que es puguin dur a
terme presencialment.

Les condicions, la durada i els efectes d'aquestes
mesures, totalment excepcionals, s'han de fixar mitjançant
una resolució de l'òrgan competent de cada consell insular.

Aquestes previsions són només aplicables a les escoles
d'educació en el lleure infantil i juvenil que ja estiguin
inscrites en els censos d'escoles corresponents en el moment
de decretar-se la situació excepcional. En cap cas té efectes
en la formació impartida per altres entitats o centres.

El manteniment d'aquestes mesures s'ha de
circumscriure al temps mínim imprescindible per pal·liar
els efectes de les situacions extraordinàries abans
esmentades.

Queden ratificades les resolucions i mesures en aquest
sentit adoptades prèviament pels consells insulars amb
ocasió de la situació derivada per la COVID-19, en especial
la Resolució del conseller executiu del Departament de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca de dia 6 d'abril de 2020 relativa a la formació
en línia dels cursos de monitor/a i director/a d'activitats
d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (BOIB núm.
58, de 18 d'abril), les quals continuen vigents i produeixen
efectes plens des del moment que es varen dictar, sempre
que resultin compatibles amb aquesta Disposició."

6. Es modifica la disposició final tercera del Decret 91/2019, de
5 de desembre, pel qual es regulen el procediment per al
reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals
del procediment per al reconeixement del grau de dependència
i es modifica el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual
s’estableixen els principis generals per al reconeixement de la
situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis
i el règim de comptabilitat de les prestacions del sistema per a
l’autonomia i l‘atenció a la dependència en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa
Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, que
queda redactada en els termes següents:

"Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'1 de juny de 2021."

7. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Decret 63/2017, de
22 de desembre, de principis generals dels procediments
d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la
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Dependència per a gent gran en situació de dependència, que
queda redactat en els termes següents:

"1. El servei de teleassistència s’organitza amb llistes per
illa diferenciant entre els proveïdors del servei. Les llistes
estan formades per les persones que hi han d’accedir
d’acord amb l’ordre establert en l’apartat 4 de l’article 36
del Decret 83/2010."

8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 19 del Decret 63/2017 de
22 de desembre, de principis generals dels procediments
d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència per a gent gran en situació de dependència, que
queda redactat en els termes següents:

"1. El servei d’ajuda a domicili s’organitza per municipis o
mancomunitats; per tant, hi ha una única llista per a cada
ens local, diferenciant entre els proveïdors del servei,
formada per les persones que hi han d’accedir d’acord amb
l’ordre establert en l’apartat 4 de l’article 36 del Decret
83/2010."

9. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional segona del
Decret 63/2017, de 22 de desembre, de principis generals dels
procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció
a la Dependència per a gent gran en situació de dependència,
que queda redactat en els termes següents:

"2. Les sol·licituds de canvi d’opció, abans de tenir el
servei, les ha de presentar la mateixa persona interessada en
el registre o s’han d’instar d’ofici per part del tècnic de
dependència."

10. Les modificacions que es contenen en els apartats 4 a 9
d’aquesta disposició poden ser alterades mitjançant decret del
Consell de Govern.

Disposició final novena
Modificació de normes pressupostàries i d’hisenda pública

1. Es modifica l’article 10, apartat 2, de la Llei 19/2019, de 30
de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, que queda
redactada de la manera següent:

"2. Això no obstant, cal sol·licitar l'autorització prèvia al
Consell de Govern pel que fa als expedients de despesa de
capital de quantia superior a 1.000.000 euros i de despesa
corrent de quantia superior a 500.000 euros o, en el cas
d’expedients de despesa corrent del Servei de Salut de les
Illes Balears, a 750.000 euros.

En tot cas, és necessari sol·licitar l’autorització del
Consell de Govern per contractar o formalitzar acords marc,
sistemes dinàmics d’adquisició o aprovar convocatòries de
concerts socials quan el valor estimat sigui superior a
750.000 euros, amb independència que els expedients de
despesa concrets que se’n derivin requereixin l’autorització
prèvia del Consell de Govern en els termes prevists en el
paràgraf anterior."

2. La lletra f) de l’apartat 2 de l’article 21 de la Llei 19/2019
esmentada queda modificada de la manera següent:

"f) Indemnització per desplaçament de facultatius
especialistes d'àrea als diferents hospitals públics dins l’illa
de Mallorca, i també entre les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, per garantir l'atenció continuada i
permanent dels usuaris en aquests centres, quan, per raons
d'interès públic i índole assistencial, la seva presència sigui
autoritzada per la Direcció General del Servei de Salut de
les Illes Balears, a proposta motivada de la Gerència
Territorial on s'hagi de desenvolupar l'activitat. Aquest
complement és addicional a la percepció del complement
d'atenció continuada per la realització de la guàrdia.

S'autoritza el director general del Servei de Salut de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions que siguin
necessàries per implementar aquesta mesura, les quals han
de reflectir l'especialitat o les especialitats professionals
afectades, les raons de necessitat assistencial concurrents,
els criteris per cobrir l'activitat sanitària extraordinària, la
quantia de les retribucions que integren el complement de
productivitat variable i el procediment de la concessió."

3. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional segona de
la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
que queda redactat de la manera següent:

"2. Aquestes despeses menors no requereixen cap
tramitació substantiva o procedimental, sens perjudici dels
actes d'execució pressupostària a què es refereix l'apartat 3
d'aquesta disposició.

En tot cas, les despeses menors a què es refereix aquesta
disposició addicional constitueixen pagaments menors als
efectes de l'incís final de l'article 63.4, del tercer paràgraf de
l'article 335.1 i del tercer paràgraf de l'article 346.3 de la
Llei 9/2017 esmentada, per la qual cosa no s'han de publicar
en el perfil del contractant ni s'han de trametre i comunicar
a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al Registre
de Contractes del Sector Públic, ni tampoc al Registre de
Contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."

4. Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 51 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que queda redactada de la
manera següent:

"c) Les meritades i vençudes en exercicis anteriors, quan
s’hagin comptabilitzat en el tancament de l’exercici anterior
en el compte Creditors per operacions meritades i s’imputin
al pressupost corrent abans del darrer dia del mes de febrer.
A partir de l’1 de març de l’exercici en curs cal que el
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts
autoritzi prèviament aquesta imputació al pressupost
corrent. En tot cas, la imputació a l’exercici corrent de les
despeses que al tancament de l’exercici anterior no s’hagin
comptabilitzat en el compte Creditors per operacions
meritades ha de ser autoritzada prèviament pel Consell de
Govern si la quantia individual de cada despesa és superior
a 5.000 euros i pel conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts si és igual o inferior a 5.000 euros.
Així mateix, s’ha d’informar el Consell de Govern de la
relació d’aquestes despeses que s’hagin comptabilitzat en
el compte Creditors per operacions meritades en el
tancament de l’exercici anterior."
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5. Es modifica lletra j) de l’apartat 1 de l’article 146 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que queda redactada de la
manera següent:

"j) Les obligacions derivades de despeses meritades i
vençudes en exercicis anteriors que en el tancament de
l’exercici anterior no s’hagin comptabilitzat en el compte
Creditors per operacions meritades i la imputació de les
quals hagi autoritzat el Consell de Govern o el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressupost, en funció de
la quantia, en el trimestre anterior, d’acord amb el que
preveu la lletra c) de l’article 51.2 d’aquesta Llei."

6. Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 21 del
Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de
control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referit a l’exempció
de fiscalització prèvia, que queda redactada de la manera
següent:

"d) Les despeses de personal per tots els conceptes en
totes les fases de gestió del pressupost de despeses, incloses
les del personal de concerts educatius i els manaments de
pagament que es derivin de la nòmina."

7. L’apartat 2 de l’article 3 del Decret 3/2015, de 30 de gener,
pel qual es regula la facturació electrònica dels proveïdors de
béns i serveis en l’àmbit de les seves relacions amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referit als proveïdors
obligats a presentar factures en format electrònic, queda
modificat de la manera següent:

"2. Queden excloses d’aquesta obligació les factures que
emetin els proveïdors per serveis a l’exterior de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o dels ens del
sector públic instrumental fins que aquestes factures puguin
satisfer els requeriments per presentar-se mitjançant el punt
general d’entrada de factures electròniques, d’acord amb la
valoració del conseller d’Hisenda i Pressuposts, i els serveis
a l’exterior disposin dels mitjans i els sistemes adequats per
rebre-les en aquests serveis."

8. Les modificacions que contenen els punts 5 i 6 anteriors no
tenen efectes fins a l’1 de setembre de 2020 i poden ser
alterades mitjançant decret del Consell de Govern.

Disposició final desena
Modificacions legislatives en matèria de funció pública

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 88 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"1. Per necessitats del servei i pel temps indispensable, la
persona titular de la conselleria amb competències en
matèria de funció pública, d’ofici o a petició d’un altre
conseller o consellera o un òrgan equivalent, ateses les
raons o justificacions que la motiven, pot resoldre
l’atribució temporal de funcions de forma parcial o total al
personal funcionari interí o de carrera, pròpies del seu cos,
escala o especialitat, sigui en la mateixa conselleria o ens

del sector públic on estigui adscrit el personal funcionari
afectat o en una altra conselleria o ens:

a) Quan no estiguin assignades específicament a llocs de
treball.

b) Quan no puguin ser ateses amb suficiència pel
personal funcionari que ocupa els llocs de treball que les
tenen assignades, per volum de treball o per altres raons
conjunturals degudament motivades."

2. S’introdueix un apartat, el 7, a l’article 88 de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, amb el contingut següent:

"7. En casos excepcionals i per raons d’urgència, la persona
titular de la conselleria competent en matèria de funció
pública, de forma motivada i com a conseqüència de
necessitats específiques de sectors prioritaris de l’activitat
pública, pot atribuir directament al personal funcionari
tasques o funcions diferents a les del seu lloc de treball
sempre que siguin pròpies del seu cos, escala o especialitat.
Aquesta atribució de funcions es pot acomplir en la mateixa
conselleria o en ens del sector públic on estigui adscrit el
personal funcionari afectat o en una altra conselleria o ens.

En el supòsit de constitució d’una borsa específica de
personal funcionari voluntari, aquestes atribucions
temporals de funcions s’han de fer, com a primera opció,
entre el personal d’aquesta borsa.

S’ha de donar compte d’aquestes atribucions temporals
de funcions a la Junta de Personal Funcionari."

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 88 bis de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"1. Les comissions de serveis d’atribució temporal de
funcions tenen una durada màxima de tres mesos, ampliable
fins a sis mesos més. Una vegada signada la resolució
corresponent, tenen caràcter obligatori per a la persona
afectada, la qual no pot, durant aquest temps, renunciar-hi
ni acceptar cap comissió de serveis de caràcter voluntari ni
cap nomenament provisional en un grup o un subgrup
superior. Excepcionalment, quan les necessitats del servei
ho requereixin i amb una proposta motivada de la secretaria
general on està prestant els serveis, la persona titular de la
conselleria competent en matèria de funció pública pot
prorrogar aquest termini fins a un màxim total de dos anys."

Disposició final onzena
Modificació del Decret 47/2011, de 13 de maig, pel qual es
creen determinades categories de personal estatutari en
l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i s'estableix
un procediment extraordinari d'integració

1. Es modifica el contingut del paràgraf quart de l’apartat 1 de
la disposició addicional primera del Decret 47/2011, de 13 de
maig, pel qual es creen determinades categories de personal
estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i
s'estableix un procediment extraordinari d'integració, que queda
redactat amb el contingut següent:
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"El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes
Balears amb nomenament com a personal estatutari
temporal que en el moment en què entri en vigor aquest
Decret no tengui el títol oficial de psicòleg especialista en
psicologia clínica i estigui prestant servei en alguna plaça
de les categories estatutàries de psicòleg de l’atenció
primària o tècnic titulat/tècnica titulada superior en
psicologia (personal tècnic titulat superior – psicòleg) ha de
conservar aquestes categories i ha de mantenir les seves
retribucions actuals, mentre estigui en aquesta plaça, tot i
que es pot integrar com a personal estatutari temporal en la
categoria de psicòleg clínic/psicòloga clínica, una vegada
que acrediti la titulació oficial corresponent."

2. La modificació que conté l’apartat anterior pot ser alterada
mitjançant decret del Consell de Govern.

Disposició final dotzena
Modificacions normatives en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i
recreatives)

1. Es modifica l’article 2 de la Llei 2/2015, de 27 de febrer, de
règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques
i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears, que
queda redactat de la manera següent:

"Article 2
Potestat sancionadora

La potestat sancionadora en les matèries objecte
d'aquesta Llei correspon a l'administració i òrgan competent
en matèria marítima i d'activitats nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives), que l'ha d'exercir d'acord amb
aquesta Llei i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques."

2. Es modifica el contingut de les lletres a) i b), referides a les
infraccions lleus en matèria d'arrendament d'embarcacions
d'esbarjo, de l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 27
de febrer, de règim sancionador en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives)
a les Illes Balears, que queden redactades de la manera següent:

"a) L’activitat d’arrendament d’embarcacions d’esbarjo
sense haver efectuat la declaració responsable o sense
autorització en el cas que es compleixin els requisits que la
normativa vigent estableix per a la realització de l’activitat.

b) No portar a bord una còpia de la declaració
responsable o autorització o no mostrar-la , en el cas que es
porti a bord, al funcionari inspector o autoritat que la
sol·liciti."

3. S’afegeixen les lletres e), f) i g), referides a les infraccions
lleus en matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo, de
l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 27 de febrer, de
règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques
i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears,
amb el contingut següent:

"e) Que es faci difusió per arrendar i/o oferir per
arrendar embarcacions per a les quals no s’ha presentat la
declaració responsable preceptiva.

f) Que en els anuncis d’arrendament d’embarcacions o
publicitat en general, així com en els contractes, no consti
el número de registre que atorga la Comunitat Autònoma a
les declaracions responsables.

De les infraccions previstes en els apartats e) i f), en
poden ser responsables tant els anunciants com els mitjans
responsables de publicar l’anunci, així com l’arrendador pel
que fa al contracte subscrit amb l’arrendatari de
l’embarcació.

g) La difusió de l’activitat d’arrendament
d’embarcacions que han deixat de complir els requisits per
ser arrendades, independentment de la sancionabilitat per
incomplir el deure d’informació."

3. S’afegeixen les lletres e) i f), referides a les infraccions lleus
en matèria marítima, activitats nàutiques i subaquàtiques, de
l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 27 de febrer, de
règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques
i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears,
amb el contingut següent:

"e) La certificació de pràctiques per part de les escoles
nàutiques quan no s’han fet les comunicacions prèvies o
posteriors d’aquestes o quan s’han fet fora dels terminis
establerts; la certificació a alumnes que no han realitzat les
hores necessàries o no inclosos en les comunicacions
preceptives. La comunicació posterior fora de termini de les
pràctiques.

f) La certificació de pràctiques per part de les escoles
nàutiques de les quals no disposi del corresponent registre
de l’equip AIS o quan les dades del registre no permetin la
verificació d’aquesta pràctica."

5. S’afegeixen les lletres a bis) i a tris), referides a les
infraccions greus en matèria d'arrendament d'embarcacions
d'esbarjo, de l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 27
de febrer, de règim sancionador en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives)
a les Illes Balears, amb el contingut següent:

"a bis) La difusió o contractació de l’activitat fent
constar un número fals de registre.

a tris) La contractació de l’activitat amb embarcacions
que han deixat de complir els requisits per ser arrendades,
independentment de la sancionabilitat per incomplir el
deure d’informació."

6. Es modifica l’apartat primer de l’article 9 de la Llei 2/2015,
de 27 de febrer, de règim sancionador en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives)
a les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"Les sancions que corresponen a les infraccions
establertes en aquest article són les següents:
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a) Infraccions lleus: advertència o multa de 120 a
2.000,00 euros.

b) Infraccions greus: multa de 2.001 a 20.000 euros.

c) Infraccions molt greus: multa de 20.001 a 200.000
euros."

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 21/2017, de
5 de maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer
d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, que queda redactat de la
manera següent:

"2. S’entén per declaració responsable, a l’efecte d’aquest
Decret, el document subscrit per l’arrendador o la persona
que el representi segons els models que figuren en els
annexos 1, 2 i 3 d’aquesta disposició. En la declaració
responsable s’ha de fer constar el nom i els llinatges de la
persona sol·licitant o de la persona jurídica sol·licitant, i el
seu domicili social. La persona o l’entitat interessada ha de
declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els
requisits establerts en aquest Decret per exercir l’activitat
de lloguer d’embarcacions o vaixells d’esbarjo, que disposa
de la documentació prevista en l’article 8 i que es
compromet a mantenir el compliment d’aquests requisits
durant el temps que desenvolupi l’activitat."

8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 del Decret 21/2017, de
5 de maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer
d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, que queda redactat de la
manera següent:

"1. La declaració responsable habilita per a l’exercici de
l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo
des del dia en què es presenti, sense perjudici de les
facultats de comprovació que corresponen a la Direcció
General de Transport Marítim i Aeri. La persona o entitat
declarant ha de comunicar qualsevol canvi en les dades o
circumstàncies consignades en la declaració responsable,
que s’ha d’inscriure en el Registre balear d’arrendament
d’embarcacions i vaixells d’esbarjo.

Especialment, s’ha de comunicar qualsevol
circumstància referent a la falta sobrevinguda de requisits
per a exercir l'activitat, que comporta la baixa de
l'embarcació en el Registre. Quan la falta de requisits resulti
temporal, pot tornar a inscriure's l'embarcació, pel temps
restant fins als dos anys des de la declaració inicial, havent
comunicat/declarat prèviament que tornen a complir-se els
requisits.

No és necessari comunicar aquelles circumstàncies que
comportin l'incompliment per períodes inferiors a 15 dies,
sens perjudici que no es pugui llogar l'embarcació durant
aquests períodes."

9. S’introdueix un nou article, com a article 6 bis, en el Decret
21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer
d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, amb el contingut següent:

"Article 6 bis
Activitats de difusió

No es poden fer activitats de difusió per arrendar i/o
oferir per arrendar embarcacions per a les quals no s’ha
presentat la declaració responsable preceptiva.

Els anuncis d’arrendament d’embarcacions o publicitat
en general, així com els contractes, han de fer constar el
número de registre que atorga la Comunitat Autònoma a les
declaracions responsables."

10. Es modifica l’annex 1 del Decret 21/2017, de 5 de maig,
pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i
vaixells d’esbarjo, que passa a tenir el contingut que
s’introdueix com a annex 2 d’aquest Decret llei.

11. Es modifica l’annex 2 del Decret 21/2017, de 5 de maig,
pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i
vaixells d’esbarjo, que passa a tenir el contingut que
s’introdueix com a annex 3 d’aquest Decret llei.

12. S’introdueix un annex 3 en el Decret 21/2017, de 5 de
maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions
i vaixells d’esbarjo, amb el contingut que s’introdueix com a
annex 4 d’aquest Decret llei.

13. Les modificacions que contenen els apartats 7 a 12
d’aquesta disposició poden ser alterades mitjançant decret del
Consell de Govern.

Disposició final tretzena
Modificació de la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes
industrials estratègics de les Illes Balears

1. S’afegeix un nou apartat a l’article 1, amb la redacció
següent:

"2. Aquesta declaració es pot acordar en qualsevol moment
de la tramitació administrativa, però només té efecte a partir
de la data en què es declari el projecte com a industrial
estratègic."

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3, que queda redactat de
la manera següent:

"2. La instrucció del procediment correspon a la direcció
general competent en matèria d’indústria, excepte que es
tracti de projectes d’energies renovables, que correspondrà
a la direcció general competent en matèria d’energia. La
direcció general que instrueixi el procediment ha de
demanar tots els informes que siguin necessaris per a
l’avaluació del projecte. En tot cas, el projecte s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental o integrada en tots els
supòsits en què la normativa mediambiental així ho
exigeixi. S’han de conservar els tràmits ja realitzats, si n’és
el cas, amb anterioritat a la iniciació del procediment per a
la declaració de projecte industrial estratègic i se n’ha
d’evitar la repetició."
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3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 3, que queda redactat amb
el tenor literal següent:

"5. No és necessari l’informe de l’ajuntament quan les obres
de construcció d’infraestructura i equipaments s’hagin
previst amb el grau de detall suficient com a obres que
s’hagin d’executar en un pla especial, pla territorial insular
o pla director sectorial aprovat degudament.

Els informes dels ajuntaments i dels consells insulars
s'han de lliurar en el termini màxim d'un mes quan es tracti
de projectes industrials que tenguin per objecte implantar
instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica a partir
de l’energia solar, incloses les corresponents esteses de
connexió a la xarxa, que es pretenguin ubicar en sòl rústic,
sempre que no estigui expressament prohibit aquest ús pel
Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, pel Pla
Territorial Insular corresponent o per la Llei 10/2019, de 22
de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes
Balears o els plans que la desenvolupin. En tot cas, s’han de
sol·licitar els informes que, amb caràcter preceptiu, exigeixi
la legislació estatal bàsica aplicable al projecte. Només són
vinculants els informes dels consells insulars en els casos de
projectes que suposin una ocupació superior a 20 ha."

Disposició final catorzena
Modificació de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears

1. Es modifica el punt 12 del Grup 3 Energia, de l’Annex I
(projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental ordinària),
que queda redactat de la manera següent:

"12. Instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica a
partir de l’energia solar, incloses les esteses de connexió a
la xarxa, següents:
• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 20 ha

situades en sòl rústic definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent i a les zones d’aptitud alta del PDS
d’energia.

• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 10 ha
situades en sòl rústic a les zones d’aptitud mitjana del
PDS d’energia, excepte les situades en qualsevol tipus
de coberta o en zones definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent.

• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 2 ha
situades en sòl rústic fora de les zones d’aptitud alta o
mitjana del PDS d’energia, excepte les situades en
qualsevol tipus de coberta o en zones definides com a
aptes per a les instal·lacions esmentades en el pla
territorial insular corresponent.

• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 1.000
m² que estiguin situades en sòl rústic protegit."

2. Es modifica el punt 6 del Grup 2 Energia, de l’Annex II
(projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental
simplificada), que queda redactat de la manera següent:

"6. Instal·lacions per a producció d'energia elèctrica a partir
de l'energia solar, destinada a la  venda a la xarxa, següents:
• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 4 ha

situades en sòl rústic definides com a aptes per a les

instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent i a les zones d’aptitud alta del PDS
d’energia.

• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 2 ha
situades en sòl rústic a les zones d’aptitud mitjana del
PDS d’energia.

• Instal·lacions amb una ocupació total de més d’1 ha,
excepte les situades en qualsevol tipus de coberta o en
zones definides com a aptes per a les instal·lacions
esmentades en el pla territorial insular corresponent.

• Instal·lacions amb una ocupació total de més de 100 m²
situades en sòl rústic protegit."

 
Disposició final quinzena
Modificació de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de
mesures urgents per a l’activació en matèria d’indústria i
energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats
i mesures tributàries

Es modifica l’apartat 1, de l’article 2, que queda redactat
amb el tenor literal següent:

"1. Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a
partir de fonts d’energia renovables (energia eòlica, solar o
hidràulica, biomassa, energia procedent de la mar o altres
de similars) segons el seu interès energètic o d’aprofitament
d’espais degradats, poden ser declarades d’utilitat pública
per la direcció general competent en matèria d’energia."

Disposició final setzena
Modificació de la Llei de 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica

1. Es modifica l’article 54, que queda redactat de la manera
següent:

"Article 54
Paràmetres urbanístics

1. Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a
partir de fonts d’energia renovables ubicades en
aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així com els
suports i els elements auxiliars necessaris, no computen
urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància
a llindars ni en altura, tot i que s’han de sotmetre al que
prevegi la normativa de protecció del patrimoni històric i el
paisatge pel que fa a les condicions d’integració o a la
impossibilitat d’instal·lar-se conforme determinin els
instruments d’ordenació o de catalogació de béns protegits.

2. Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a
partir de fonts d’energia renovables que es declarin
d’utilitat pública ubicades en sòl rústic no computen
urbanísticament pel que fa al paràmetre d’ocupació.

3. Igualment les instal·lacions d’autoconsum elèctric amb
tecnologia de generació renovable o per a producció
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables
ubicades en aparcaments i altres infraestructures,
equipaments o sistemes generals en sòl rústic, bé sigui sobre
el terreny o bé sobre coberta, així com els suports i els
elements auxiliars necessaris, tampoc no computen
urbanísticament pel que fa al paràmetre d’ocupació
esmentat.
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4. Quan no sigui possible ubicar en coberta les
instal·lacions d’autoconsum elèctric amb tecnologia de
generació renovable en edificis en sòl rústic, la ubicació
alternativa sobre el terreny no computarà urbanísticament
pel que fa al paràmetre d’ocupació, si bé han de complir les
condicions d’integració paisatgística i ambiental previstes
als instruments d’ordenació territorial i urbanística."

2. Es modifica la disposició addicional desena, que queda
redactada de la manera següent:

"Disposició addicional desena
Declaració d’utilitat pública

La declaració d’utilitat pública a què fa referència
aquesta Llei i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de
mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües,
altres activitats i mesures tributàries, ha de seguir el
procediment de declaració d’utilitat pública regulat en
l’article 3 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, i implica
els efectes següents:
• La declaració d’interès general en els termes prevists en

l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

• Els mateixos efectes que els que regulen els articles 25,
26.5 i 26.6 del Pla Director Sectorial Energètic de les
Illes Balears, aprovat pel Decret 96/2005, de 23 de
setembre."

Disposició final dissetena
Vigència

Aquest Decret llei comença a vigir el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 13 de març de 2020
El conseller de Transició Energètica i Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes Suárez
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez 
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Marc Isaac Pons i Pons
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

La presidenta
Francesca Lluch Armengol Socias

ANNEX 1
Mapes que acompanyen la disposició addicional cinquena

L’annex està format per un llistat de les àrees recreatives,
refugis, àrees d’acampada, infraestructures (cases CEFOR i
cases Son Real) i aparcaments que gestiona l’IBANAT amb un
plànol en format A4 que delimita el perímetre de cada un
d’aquests equipaments recreatius.   

 
ANNEX 2

(S’incorpora com a modificació de l’annex 1 del Decret
21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l’activitat de

lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, d’acord amb
el que disposa l’apartat 10 de la disposició final dotzena

d’aquest Decret llei)

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL LLOGUER
D’EMBARCACIONS I VAIXELLS D’ESBARJO DE
PAVELLÓ ESPANYOL (XÀRTER NÀUTIC )

.……………………………………………..………………
…………………………………………. amb DNI / NIE /
PASSAPORT núm. .................................., domicili a
...............……………………………………………………
………………………………… núm.  de  te lèfon
..................................., i adreça electrònica..................

(empresari/ària individual, persona física)

.……………………………………………..……. amb
DNI/NIE/PASSAPORT ........................... en qualitat de
...................... , de l’entitat ............................ amb
N I F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  d o m i c i l i  a
...............................................................núm. de telèfon
...............................i adreça  electrònica..................

(societat, persona jurídica)

Declar, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes
en aquesta declaració responsable, prèvia al començament de
l’activitat de lloguer d’embarcacions o vaixells d’esbarjo, són
certes; i que l’exercici de l’activitat es fa amb l’observació dels
requisits establerts en el Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual
es regula l’exercici de l’activitat de lloguer d’embarcacions i
vaixells d’esbarjo i els exigits per la normativa estatal i
autonòmica vigent en matèria de navegació i seguretat
marítima, i que tenc, per tant, tots els certificats necessaris en
vigor. També declar que dispòs de la documentació acreditativa
del seu compliment durant el temps en què es desenvolupi
l’activitat. Així mateix, autoritz la Direcció General de
Transport Marítim i Aeri perquè incorpori les dades d’aquesta
declaració responsable a un fitxer automatitzat perquè siguin
usades de la manera i amb les limitacions que estableix la
normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Nom de l’embarcació o vaixell:.......................

Matrícula (incloent llista):.............................

Tipus d’embarcació o vaixell:
— De motor (exclusivament)  :
— De vela o de vela i motor:
Eslora total:
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Embarcació auxiliar (nom i matrícula, si n’és el
cas):......................
Port o lloc del domini públic maritimoterrestre
d’operacions:..............

Nombre de persones ocupants:

Amb dotació:
Sí 
No

...................., ........... de ........................de 20.....

[Signatura]

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT MARÍTIM I AERI
 

ANNEX 3
(S’incorpora com a modificació de l’annex 2 del Decret
21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l’activitat de

lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, d’acord amb
el que disposa l’apartat 11 de la disposició final dotzena

d’aquest Decret llei)

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL LLOGUER
D’EMBARCACIONS I VAIXELLS D’ESBARJO DE
PAVELLÓ DE LA UNIÓ EUROPEA (XÀRTER NÀUTIC)

.……………………………………………..………………
…………………………………………. amb DNI / NIE /
PASSAPORT núm. .................................., domicili a
...............……………………………………………………
………………………………… i núm. de telèfon
..................................., adreça electrònica..................

(empresari/ària individual, persona física)

.……………………………………………..……. amb
DNI/NIE/PASSAPORT ........................... en qualitat de
...................... , de l’entitat ............................ amb
N I F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  d o m i c i l i  a
............................................................... i núm. de telèfon
..............................., adreça electrònica..................

 (societat, persona jurídica)

Declar, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes
en aquesta declaració responsable, prèvia al començament de
l’activitat de lloguer d’embarcacions o vaixells d’esbarjo, són
certes; i que l’exercici de l’activitat es fa amb l’observació dels
requisits establerts en el Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual
es regula l’exercici de l’activitat de lloguer d’embarcacions i
vaixells d’esbarjo i els exigits per la normativa estatal i
autonòmica vigent en matèria de navegació i seguretat
marítima, i que tenc, per tant, tots els certificats necessaris en
vigor. També declar que dispòs de la documentació acreditativa
del seu compliment durant el temps en què es desenvolupi
l’activitat. Així mateix, autoritz la Direcció General de
Transport Marítim i Aeri perquè incorpori les dades d’aquesta
declaració responsable a un fitxer automatitzat perquè siguin
usades de la manera i amb les limitacions que estableix la
normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Nom de l’embarcació o vaixell:........................

Bandera (país UE):.........................
Número d’immatriculació:................................

       Certificat d’us comercial:...................................
Tipus d’embarcació o vaixell:
— De motor (exclusivament):
— De vela o de vela i motor:
Eslora total:
Embarcació auxiliar (nom i matrícula, si n’és el
cas):.............................
Port o lloc del domini públic maritimoterrestre
d’operacions:...........................................

Nombre de persones ocupants:
Amb dotació:

Sí 
No

...................., ........... de ........................de 20.....

[Signatura]

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT MARÍTIM I AERI

 
ANNEX 4

(S’incorpora com a annex 3 del Decret 21/2017, de 5 de
maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer

d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, d’acord amb el que
disposa l’apartat 12 de la disposició final dotzena

d’aquest Decret llei)

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL LLOGUER
D’EMBARCACIONS I VAIXELLS D’ESBARJO DE
PAVELLÓ EXTRACOMUNITARI (XÀRTER NÀUTIC)

.……………………………………………..………………
…………………………………………. amb DNI / NIE /
PASSAPORT núm. .................................., domicili a
...............……………………………………………………
…………………………………, núm. de telèfon
................................... i adreça electrònica................

(empresari/ària individual, persona física)

.……………………………………………..……. amb
DNI/NIE/PASSAPORT ........................... en qualitat de
...................... , de l’entitat ............................ amb
N I F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  d o m i c i l i  a
..............................................................., núm. de telèfon
................................... i adreça electrònica................

       
(societat, persona jurídica)

Declar, sota la meva responsabilitat, la falta de disponibilitat
d’embarcacions i vaixells d’esbarjo similars amb abanderament
de la Unió Europea; que les dades contingudes en aquesta
declaració responsable, prèvia al començament de l’activitat de
lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo, són certes; i que
l’exercici de l’activitat es fa amb l’observació dels requisits
establerts en el Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es
regula l’exercici de l’activitat de lloguer d’embarcacions i
vaixells d’esbarjo i els exigits per la normativa estatal i
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autonòmica vigent en matèria de navegació i seguretat
marítima, i que tenc, per tant, tots els certificats necessaris en
vigor, i amb compliment de les obligacions tributàries
corresponents a l’embarcació. També declar que dispòs de la
documentació acreditativa del seu compliment durant el temps
en què es desenvolupi l’activitat. Així mateix, autoritz la
Direcció General de Transport Marítim i Aeri perquè incorpori
les dades d’aquesta declaració responsable en un fitxer
automatitzat perquè siguin usades de la manera i amb les
limitacions que estableix la normativa vigent en matèria de
protecció de dades.

Nom de l’embarcació o vaixell:...........................

Bandera (país extracomunitari):…………………….

Número d’immatriculació:………………….
Certificat d’us comercial:…………………….

Tipus d’embarcació o vaixell:
— De motor (exclusivament):
— De vela o de vela i motor:
Eslora total:
(Sempre superior a 14m)
Embarcació auxiliar (nom i matrícula, si n’és el cas):...............
Port o lloc del domini públic maritimoterrestre
d’operacions:.............................

Nombre de persones ocupants:

Amb dotació:
SÍ 
NO

...................., ........... de ........................de 20....... 

[Signatura]

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT MARÍTIM I AERI

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8967/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
resultats casos/estudis contacte realitzats per l'equip de
rastrejadores d'Atenció Primària centre de coordinació
COVID-19 GOIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des que es constitueix el grup/equip de rastreig de casos
COVID-19 a les Illes Balears fins a la data de 31/05/2020,
quantes proves/persones s'han analitzat i quins tipus de proves
de diagnòstic s'han dut a terme? (detall del nombre per illes)

Quants han donat positiu per COVID-19 en el resultat
d'aquestes proves? (detall de nombre per illes)

Quina és la població diana i en base a quins criteris se
seleccionen les persones i/o els col·lectius objecte de
realització de les proves?

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 8968/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
brot, contagi de la COVID-19 a una família resident a un
barri de Palma de Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Davant la situació de contagi detectat en una família en el
barri d'Es Rafal de Palma, que ha suposat l'hospitalització d'11
persones. Davant la situació de preocupació dels veïns i
residents en els barris de Son Gotleu i Es Rafal, per la incertesa
i la desinformació davant aquests fets dels quals els mitjans de
comunicació informen i constaten, davant els casos que es
detecten de contagis, per la realització "progressiva i selectiva"
de test/proves de diagnòstic, a través del programa de rastreig
de la Gerència d'atenció primària:

Quines mesures prendrà el GOIB enfront de l'evidència que
hi ha nous contagis de COVID-19? 

Considera el Govern suficient la labor de rastreig de casos
COVID-19 que s'estan duent a terme, quant a recursos i nombre
de proves realitzades? 

Es replanteja el Govern, realitzar de manera immediata tests
massius a tota la població, donat el nombre de casos que s'estan
detectant com "positius" arran de la realització progressiva i
selectiva de tests?

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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C)
RGE núm. 8969/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de contingència i actuació enfront de la COVID-19
previst per a l'entrada a la fase 3 de la desescalada a les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Davant els casos que es detecten de nous contagis, per la
realització "progressiva i selectiva" de tests/proves de
diagnòstic, a través del programa de rastreig de la Gerència
d'atenció primària; davant les evidències de denúncies diàries
en els mitjans de comunicació de l'incompliment de les normes
de distanciament social i de prevenció a través de l'ús de la
màscara, davant la preocupació manifestada per ciutadans,
entitats i membres del mateix executiu, del risc de possible
rebrot donat l'incompliment de les mesures establertes en els
decrets que regulen la desescalada:

Quines mesures té previstes el Govern de les Illes Balears
davant la sol·licitada entrada a la fase 3, per garantir la
seguretat i la protecció dels ciutadans, així com el compliment
de les normes que regulen el procés de desescalada per a les
Illes Balears?

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 8990/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació i denúncies de noves incidències al CS Pere Garau
(Palma).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Donat que no es solucionen les deficiències estructurals de
les instal·lacions on s'ubica actualment el centre de salut de
Pere Garau, donat que continuen les molèsties i deficiències de
salubritat, climatització i condicions ambientals que afecten els
usuaris, els treballadors i els serveis assistencials:

En quina situació es troba el projecte de nova ubicació CS
Pere Garau, dins el pla d'infraestructures sanitàries del Govern
de les Illes Balears? 

Quines mesures immediates i urgents està realitzant
l'IBSALUT per resoldre aquestes greus deficiències?

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 8993/20, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reemborsament a les famílies i estudiants per viatges "de fi
de curs" de grups contractats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'anul·lació per causa de la pandèmia de la COVID-19 de
viatges de grup organitzats de fi de curs per a estudiants
d'educació primària i d'educació secundària que se solen fer a
la primavera i estiu i que ja han estat pagats per centenars de
famílies, causa un greu problema de liquiditat a les famílies per
un viatge que, per la seva naturalesa, ja no es podrà dur a terme
i per al qual, en conseqüència, un bo no serveix per a res. 

La Conselleria ha previst o podria preveure que, per a
aquests casos, es puguin dur a terme reemborsaments
immediats amb línies de crèdit a les agències sense passar,
exclusivament per a aquests casos, per la fase dels bons i sense
haver d'esperar que passi el període previst pels decrets llei
d'un any?

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

F)
RGE núm. 9025/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
situació de les convocatòries de subvencions i convenis
instrumentals a càrrec del pressupost CAIB 2000 en el
context de la crisi per la pandèmia de la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 el pressupost
de la CAIB aprovat per a l'exercici del 2020 es veurà alterat i
s'haurà de sotmetre a modificacions pressupostàries
considerables. 

Quines convocatòries de subvenció i quins convenis
instrumentals per a l'exercici pressupostari de 2020 anunciades
des de les diferents conselleries i entitats del sector públic
instrumental dependents del GOIB/CAIB, s'han vist ajornades
(pendents de tramitació, respecte del termini inicial previst de
la seva publicació)? 

Quines convocatòries de subvenció i quins convenis
instrumentals per a l'exercici pressupostari de 2020 anunciades
des de les diferents conselleries i entitats del sector públic
instrumental dependent del GOIB/CAIB, preveu el Govern de
les Illes Balears no tramitar durant el 2020 donada la situació
de despeses i ingressos exposada?

Palma, a 2 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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G)
RGE núm. 9045/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
remodelació de les oficines de l'IBAVI a Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el motiu de la remodelació de les oficines de
l'IBAVI a Palma?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 9047/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Andratx.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi d'Andratx de 5 aparcaments,
Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de disposar-ne
d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la mateixa
promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 9048/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Artà.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi d'Artà de 25 aparcaments, Ens
pot indicar si estan tots llogats i en cas de disposar-ne d'algun
de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

J)
RGE núm. 9049/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Binissalem.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

L'IBAVI disposa al municipi de Binissalem de 2
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 9050/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Campanet.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Campanet de 3
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 9051/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Campos.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Campos de 18
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 9052/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Capdepera.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Capdepera de 34
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
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disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 9053/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Cala Rajada.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Cala Rajada de 25
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

O)
RGE núm. 9054/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Fornalutx.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Fornalutx de 14
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

P)
RGE núm. 9055/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Inca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi d'Inca de 123 aparcaments,
Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de disposar-ne
d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la mateixa
promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 9056/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Manacor.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Manacor de 33
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 9057/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Lloseta.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Lloseta de 31 aparcaments,
Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de disposar-ne
d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la mateixa
promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

S)
RGE núm. 9058/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Palma de 904 aparcaments,
Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de disposar-ne
d'algun de lliure, des de quan? Relació d'on estan repartits els
aparcaments.

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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T)
RGE núm. 9059/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Sa Pobla.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Sa Pobla de 44
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 9060/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Santa Margalida.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Santa Margalida de 35
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

V)
RGE núm. 9061/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Marratxí.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Marratxí de 27
aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de
disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la
mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

W)
RGE núm. 9062/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Petra.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Petra d'1 aparcament, Ens
pot indicar si està llogat?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

X)
RGE núm. 9063/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Sineu.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Sineu de 3 aparcaments,
Ens pot indicar si estan llogats?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Y)
RGE núm. 9064/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Sóller.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Sóller d'1 aparcament, Ens
pot indicar si està llogat?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Z)
RGE núm. 9065/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.



2974 BOPIB núm. 49 - 12 de juny de 2020

L'IBAVI disposa al municipi d'Eivissa de 23 aparcaments,
Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas de disposar-ne
d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a la mateixa
promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AA)
RGE núm. 9066/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments de
l'IBAVI a Sant Antoni de Portmany.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI disposa al municipi de Sant Antoni de Portmany
de 49 aparcaments, Ens pot indicar si estan tots llogats i en cas
de disposar-ne d'algun de lliure, des de quan? Pertanyen tots a
la mateixa promoció?

Palma, a 3 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

AB)
RGE núm. 9126/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 en els menors a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin nombre de menors d'edat han estat diagnosticats de
COVID-19 a les Illes Balears?

Quin nombre de menors ha hagut de ser ingressat als
hospitals (públics i privats) a conseqüència de la COVID-19?

Palma, a 5 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 9128/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estudi de seroprevalença COVID-19 a les Illes Balears i
resultats d'immunitat de grup.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines dades i de quina informació disposa la
Conselleria de Salut i Consum sobre l'estudi de seroprevalença
COVID-19 a la població de les Illes Balears? 

De les dades obtingudes fins a avui, quines conclusions treu
l'estudi, i quina valoració en fa la Conselleria de Salut i
Consum, respecte del grau d'incidència de la COVID-19 a la
població i del grau d'immunitat de grup aconseguit?

Palma, a 5 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 9129/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 a la població de les Illes Balears
per edats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Del nombre de contagiats de COVID-19 diagnosticats fins
a avui, 05/06/2020, quina incidència ha tingut per edats dels
pacients? (se sol·licita llistar el nombre de casos per edats). 

Del nombre de morts per COVID-19 fins a avui,
05/06/2020, quina incidència ha tingut per edats dels pacients?
(se sol·licita llistar el nombre de casos per edats)

Palma, a 5 de juny de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

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 10 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9429/20, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris per a
l'assignació de recursos del fons de l'ITS.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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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Amb quins criteris s'assignaran els recursos del fons per
afavorir el turisme sostenible confiscats pel Decret llei 8/2020?

Palma, a 10 de juny de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 9430/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures que adopta l'AETIB davant el repte de la prova
pilot.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sr. Conseller, la prova pilot serà una oportunitat de
promocionar el nostre know how en tecnologia i gestió turística,
quines mesures adopta l'AETIB per afrontar aquest repte?

Palma, a 10 de juny de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

C)
RGE núm. 9432/20, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contaminació per bacteris fecals a les aigües d'algunes
platges de l'illa d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sr. Conseller de Medi Ambient, com té previst disminuir i
solucionar els valors de contaminacions per bacteris fecals a les
aigües d'algunes platges de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 10 de juny de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

D)
RGE núm. 9433/20, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de
protecció integral de la infància i l'adolescència enfront de
la violència.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora el Govern la Llei de protecció integral de la
infància i l'adolescència enfront de la violència?

Palma, a 10 de juny de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

E)
RGE núm. 9434/20, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte de
transparència.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, quin concepte que té vostè de transparència?

Palma, a 10 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 9435/20, del diputat Antoni Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació del
programa de despesa 413G -accions públiques relatives a la
COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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. Consellera d'Hisenda, quines accions i per quins
imports destinarà el Govern per a 2020 el programa de despesa
413G (accions públiques relatives a la COVID-19)?

Palma, a 10 de juny de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

G)
RGE núm. 9436/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
que rebrà la nostra comunitat autònoma del fons de
reconstrucció autonòmic.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sra. Presidenta del Govern, quina quantia rebrà la nostra
comunitat autònoma del fons de reconstrucció autonòmic?

Palma, a 10 de juny de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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H)
RGE núm. 9439/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
quantia que rebrà Balears del repartiment del fons de
rescat autonòmic per compensar la caiguda d'ingressos.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sra. Presidenta, del fons estatal que compensarà la caiguda
d'ingressos de les comunitats autònomes, reduït ara a 4.200
milions d'euros, quina quantitat correspondrà a les Illes Balears
en el repartiment?

Palma, a 10 de juny de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 9440/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
despesa pública.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sra. Armengol, creu que el seu govern és exemplar en la
gestió eficient de la despesa pública?

Palma, a 10 de juny de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 9441/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a garanties sanitàries del pla pilot en
matèria turística.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sra. Presidenta, poden, els ciutadans de Balears, estar
tranquils davant les garanties sanitàries que ofereix el pla pilot
en matèria turística, organitzat pel Govern de les Illes Balears
per testar els protocols davant la COVID-19?

Palma, a 10 de juny de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de juny de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a  10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 9078/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
monitorització dels moviments en la demanda de producte
turístic en els nostres mercats emissors, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió pel
procediment d'urgència.

Està monitoritzant el Govern, a través de l'AETIB, els
moviments en la demanda de producte turístic en els nostres
mercats emissors?

Palma, a 4 de juny de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

B)
RGE núm. 9079/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació per part de l'AETIB al sector de les dades
recopilades, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió pel
procediment d'urgència.

Està informant l'AETIB de les dades que obtenen de
monitoritzar els indicadors que reben dels nostres països
emissors a les organitzacions del sector turístic de les Illes
Balears perquè puguin fer previsions d'ocupació?

Palma, a 4 de juny de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de juny de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 8985/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a defensa del periodisme i de
l'informatiu territorial de TVE a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La crisi generada per la pandèmia COVID-19 està
provocant un efecte devastador en la classe treballadora de tot
el món. Una evidència que ha obliga a les administracions a
injectar ajudes per pal·liar els efectes immediats que recauen i
perjudiquen, principalment, en els estrats més vulnerables de la
nostra societat i en les classes mitjanes. 

Des de l’inici de la crisi sanitària de la COVID-19 i la
conseqüent crisi social i econòmica, més de 200 treballadors de
mitjans de comunicació s’han vist afectats per ERTO. Una xifra
de principis de maig que, previsiblement, no farà si no créixer,
si no hi ha una aposta clara per defensar aquest sector. A més,
moltes edicions locals han vist, conseqüentment, disminuïts o
suspesos els seus continguts. 

El Govern de l'Estat Espanyol va concedir, a principis
d’abril, una ajuda per compensar els serveis audiovisuals de
TDT, 15 milions d'euros que, a la pràctica, recauran,
majoritàriament a dues empreses audiovisuals, Mediaset i
Atresmedia, amb l'objectiu de contribuir a pal·liar les pèrdues
econòmiques ocasionades pel descens "brusc dels seus
ingressos a causa de la cancel·lació de campanyes
publicitàries", com a conseqüència de la crisi provocada pel
coronavirus. 

L'executiu de Pedro Sánchez justifica l'ajuda en què aquests
canals són una via fonamental de canalització d'informació,
opinió i entreteniment als ciutadans. Un fet que no compartim
per la discriminació que fa el Govern de l'Estat en perjudici
d'altres mitjans de comunicació que pateixen els mateix efecte
i compleixen la mateixa funció essencial.

Concretament pensam que:
1. Les ajudes als mitjans de comunicació han d'anar dirigides
a preservar els llocs de feina dels professionals, essencialment
periodistes i altres treballadors del món de la comunicació.
2. La resta de mitjans de comunicació, que treballen en format
escrit, digital o en format audiovisuals i que a la pràctica
queden al marge d’aquesta línia d’ajudes, queden al marge del

suport del Govern de l'Estat. I, aquests, com el que més,
compleixen amb un servei tan important com la resta,
contribuint a donar informació veraç de la mà de grans
professionals, combatent, entre d’altres, la desinformació o les
"fake news".
3. Els mitjans de comunicació locals compleixen les mateixes
funcions d'informar i alhora expressar opinions plurals, en uns
moments, com aquests, en què la informació més pròxima és
fonamental per a la ciutadania. Els mitjans locals tenen un valor
afegit: garanteixen el principi de proximitat i pluralitat
territorial i lingüística. Davant l'argument que el suport als
mitjans locals és competència dels governs autonòmics i locals
pensam que, si l'Estat és competent per segrestar els superàvits
locals, exigir al nostre Govern quina regla de despesa ha
d'aplicar, o imposar-nos un sistema de finançament injust i
deficitari, també ho pot ser per reconèixer i fer front a aquesta
problemàtica.
4. Cal propiciar una nova consciència ciutadana, que valori la
tasca essencial a la democràcia dels mitjans de comunicació
però, aquest fet, no és excusa perquè el Govern de l'Estat
destini les ajudes d'emergència exclusivament a les grans
corporacions audiovisuals espanyoles oblidant a altres mitjans,
com els locals, que, aquests sí, compleixen amb una funció
essencial major per a la democràcia, la cohesió social i la
cultura del conjunt de la ciutadania. 

Fins en aquest moment els mitjans de comunicació públics
no s’havien vist perjudicats però, a finals de maig arriba
l’anunci, per part de la Direcció de RTVE, d’una retallada en
els informatius territorials. Segons les informacions que han
transcendit, la direcció de RTVE va donar a conèixer la
intenció de reduir a cinc minuts el principal informatiu
autonòmic de TVE, que s'emet de dilluns a divendres a les 14
h. La proposta de la direcció seria que els dos informatius diaris
que fa RTVE Balears quedarien de la següent manera:

 • Informatiu Balear, primera edició (14 h), passaria de 25
minuts a 5 minuts. 
• Informatiu Balear, segona edició (16 h), passaria de 12 ,
minuts a 20 minuts. 

En conseqüència, una retallada de dotze minuts, una tercera
part dels minuts diaris. 

RTVE compta amb 6.500 treballadors dels quals uns 1.300
treballadors s'ubiquen a Centres de Treball de les Comunitats
Autònomes. A Balears són 54 empleats. 

L'Ens Públic de RTVE du prop de quinze anys sense
convocar oposicions, Les darreres van ser l'any 2007. Amb una
plantilla envellida i el fet que, durant els pròxims quatre anys,
es jubilaran més de 1.000 treballadors, RTVE no garanteix la
reposició d'aquestes places. Lògicament aquesta qüestió subjau
i determina una possible retallada dels informatius territorials
de TVE. Si no es garanteix la plantilla, s'han de reduir els
informatius. 

Cal tenir present que la llei de RTVE 17/2006 obliga a
mantenir la cohesió territorial al seu article 3.2.d diu:
"Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad
lingüística y cultural de España". Sense suficient temps per als
informatius territorials i amb la preocupació per una previsible
retallada de treballadors, difícilment es podrà garantir la
cohesió territorial de l'Estat per part de RTVE. 
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La situació a les Illes és actualment més greu que a la resta
de territoris de l’Estat ja que RTVE no compta amb cap
periodista ni a Eivissa ni a Menorca des de fa prop de 15 anys.
Les unitats informatives d'ambdues illes només compten amb
un càmera cadascuna, sense disposar de, com a mínim, un
redactor. És un exemple del menyspreu respecte dels territoris
insulars, la resta de territoris de l’Estat compten amb una
estructura base repartida en Centres Territorials, Comunitats
Autònomes i Unitats Informatives a les províncies que
engloben tot el territori.

Per la qual cosa, i a la vista de l’exposat, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina i el valor
de l’informatiu territorial de RTVE-Illes Balears durant més de
40 anys, que ha contribuït a la informació de proximitat, la
cohesió social i territorial de les nostres illes, i el paper clau,
que ha tingut i té, en el foment de la llengua catalana.

2. El Parlament de les Illes Balears demana a la Direcció de
RTVE el manteniment de l’informatiu territorial de les Illes
Balears, respectant, com a mínim, el format, els minuts i la
franja horària actual.

3. El Parlament de les Illes Balears trasllada el seu suport als
treballadors de RTVE de les Illes Balears i als de la resta de les
delegacions territorials, i insta RTVE a garantir els llocs de
feina de tots ells.

4. El Parlament de les Illes balears insta RTVE a cobrir, com
a mínim, les places de redactors a totes les illes, tal i com ho fa
amb les diputacions a altres comunitats autònomes.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper clau i
estratègic dels mitjans de comunicació local com a agents
socials imprescindibles en una democràcia consolidada, així
com la necessitat de la seva supervivència per tal de mantenir
la riquesa i la pluralitat informativa que, ara, es veu amenaçada.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obrir línies d’ajudes a tots els mitjans de comunicació,
incloent els mitjans locals, i que aquestes siguin finalistes per
preservar els llocs de feina dels treballadors d’aquests mitjans.

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a millorar el reclutament de tripulants i enfrontar
el relleu generacional en el sector pesquer, davant la
Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 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 comissió.

El sector pesquer, igual que molts altres del sector primari,
es troba en aquest moment amb un greu problema de relleu
generacional. 

En primer lloc, un dels problemes és trobar joves amb la
titulació professional necessària per poder enrolar-los en les
embarcacions. Perquè, entre altres coses, a pesar que hi ha una
gran demanda de formació, el fet que s'ajorni al final de tot la
realització de pràctiques a bord, retarda molt el seu enrolament. 

D'altra banda, moltes de les formacions no s'adapten a les
necessitats reals del sector pesquer professional i és necessari
una major càrrega de docent experimental. 

Si a tot això li unim que el treball en el sector pesquer, per
als joves principalment té una mala concepció, per ser molt
sacrificat, d'alta sinistralitat i aparentment mal remunerat, per
desconeixement de la realitat, fa que molts d'ells en acabar la
seva formació acabin treballant en terra, en la marina mercant
i fins i tot en flota d'esbarjo. 

D'altra banda, la falta d'una estructura de contractació
adequada per al sector també dificulta detectar treballadors
amb les titulacions requerides, la qual cosa origina una
escassetat de mà d'obra per a les embarcacions. 

Això contrasta amb l'alta demanda de formació a les escoles
nàuticopesqueres de les nostres illes, que són escasses, la qual
cosa comporta que molts d'ells hagin de desplaçar-se a la
península per poder estudiar i després tornar o no.

Addicionalment hauria d'homogeneïtzar-se la legislació
europea quant al nombre de tripulants que ha de tenir cada
vaixell en cada calador, així com la formació i requisits exigits
a la tripulació en els diferents països, ja que les diferents
legislacions impedeix la lliure circulació real de treballadors. 

Les conseqüències de tot això, són titulats sense
experiència, ofertes que no troben candidats, vaixells amarrats
per falta de tripulació i, en conclusió, falta de relleu
generacional. Així doncs considerem que és necessari analitzar
les necessitats que té el sector, ajustar la formació a les
demandes. Impulsar la formació dual, canviar l percepció social
sobre el sector, homogeneïtzar els requeriments laborals a
nivell europeu i establir mecanismes més eficaços per a posar
en contacte demanda i oferta. 

Per tot això, 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 impulsar el relleu generacional, promoure les mesures
que millorin la seguretat i la imatge del sector pesquer, fent-lo
més atractiu, i exposar els avanços tecnològics i de seguretat ja
implantats. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme, en col·laboració amb el sector, una
campanya de millora d'imatge que aglutini els factors anteriors. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en la formació dual les pràctiques a bord
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dels vaixells, durant tot el cicle formatiu de joves i
professionals. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una borsa de treball marítimopesquer, on
quedi constància de les acreditacions professionals que
compleixin els requisits específics del sector. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir les dificultats per aconseguir les titulacions i
avançar en la seva homologació a la UE, permetent així la
dotació de tripulació en els vaixells. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar, en la mesura que sigui possible, el
nombre de places de formació nàuticopesquera de les diferents
especialitats i així cobrir la demanda.

Palma, a 1 de juny de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 8997/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a millora de la formació i campanya de nous
voluntaris de les agrupacions de Protecció Civil de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 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 comissió.

Segons la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les
Illes Balears s’entén per voluntariat el conjunt d’accions i
activitats d’interès general desenvolupades per persones
físiques i que reuneixin una sèrie de requisits. 

L'article 1 aquesta llei té per objecte regular, reconèixer,
divulgar, promoure, fomentar i protegir el voluntariat, en tots
els seus àmbits, com a forma de participació mitjançant
programes de voluntariat desenvolupats per entitats. 

Després de vint anys, la nostra societat ha evolucionat de tal
manera que aquesta llei necessita ser actualitzada. El moviment
de voluntariat és un moviment viu, creatiu i transformador, que
necessita el suport, la promoció, la col·laboració i el
reconeixement de les administracions. 

La llei, entre d’altres, estableix el següent: 

Article 7. Àmbits d'actuació del voluntariat 
j) Voluntariat de Protecció Civil: el voluntariat que
col·labora regularment en la gestió de les emergències, en
les actuacions determinades per la legislació estatal i
autonòmica en matèria de Protecció Civil i la normativa
especifica que la desenvolupa. 

Article 10. Drets de les persones voluntàries. 
Les persones voluntàries, respecte a l'entitat en la qual
s'integren, tenen els drets següents: 
a) Rebre durant la seva participació en el programa de
voluntariat i de manera regular informació, formació,
orientació i suport per part de l'entitat de voluntariat. A el
mateix temps, tenen dret a rebre els mitjans per
desenvolupar l'acció voluntària. 

El 26 de maig, va complir el primer any de legislatura i ens
preocupa en el Partit Popular la manca d'incentiu, d’atenció i
respecte en que, des de la Conselleria d'Administracions
Públiques i Modernització, la Direcció General d'Emergències
i l'EBAP, gestionen les prioritats formatives, la seva
planificació anual, l'absència d'interès tan sols de presentar-se
en les agrupacions de Menorca als nous responsables, entre
d'altres aspectes. 

A principis del 2019 l'anterior Director General el Sr.
Perelló, es va comprometre davant els caps d'agrupació de
Protecció Civil de Menorca a realitzar una campanya de
sensibilització, de captació del principal actiu, per intentar
aconseguir nous voluntaris a causa de la nul·la acollida per la
campanya que s’havia realitzat a nivell autonòmic. 

Havent passat un any, i no havent complert el compromís,
resulta per a nosaltres vergonyós, més encara, que no hagin
tingut ni l'atenció i el respecte de desplaçar-se i presentar-se
com els nous responsables del Govern. Com que la
problemàtica és generalitzada de manca d'aquests ciutadans
(voluntaris) que vulguin formar part de les agrupacions de
Protecció Civil a qualsevol de les Illes, entenem urgent
l'aprovació dels compromisos que recull aquesta iniciativa i la
seva posada en marxa. 

En el títol III Competències de les Administracions Públicas
en matèria de voluntariat estableix: 

Article 22. Govern de les Illes Balears. 
1. Correspon al Govern de les Illes Balears: 
f) Impulsar estratègies formatives perquè l'acció voluntària
respongui amb rigor i qualitat. 
j) les mesures de foment del voluntariat que estableix
aquesta Llei. 

Per altra banda la relació dels cursos oferts per l'EBAP els
anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 són els següents: 
• Any 2016 Mallorca 10 cursos, Menorca 6, Eivissa 6 i

Formentera 2 Planificació semestral 
• Any 2017 Mallorca 11 cursos, Menorca 3, Eivissa 3 i

Formentera 0 Planificació semestral 
• Any 2018 Mallorca 13 cursos, Menorca 5, Eivissa 4 i

Formentera 1 Planificació anual 
• Any 2019 Mallorca 11 cursos, Menorca 10, Eivissa 9 i

Formentera 1 Planificació anual 
• Any 2020 Mallorca 9 cursos, Menorca 4, Eivissa 3 i

Formentera 4 Planificació anual 

No n'hi ha prou, la càrrega formativa no està ben repartida
durant l'any, alguns d'ells passat la seva estació de perill, cosa
que no té sentit, en tot cas haurien de programar- se abans, per
tenir els conceptes clars, la formació actualitzada i així
minimitzar l'exposició dels voluntaris en intervencions d'un cert
risc. 
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Per tot això, 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 que, a causa de la urgència de sumar nous ciutadans
amb la voluntat de formar part de les agrupacions de Protecció
Civil de qualsevol de les agrupacions existents a dia d'avui a
Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, dugui a terme una
campanya de sensibilització acordada amb els caps
d’agrupació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a dur a terme reunions mensuals amb els responsables
d'emergències de la Conselleria d’Administracions Públiques
i Modernització i amb els caps d’agrupació de Protecció Civil
de cada illa en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta
iniciativa per reconduir la falta de comunicació existent. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb els caps de les agrupacions de
Protecció Civil la formació i els períodes d’aquesta atès que
solen concentrar-se en 2 o 3 mesos i això provoca que per
motius familiars i/o laborals, en tractar-se de voluntaris, no
poden participar en la formació que es mereixen i els correspon
per llei. 

Palma, a 1 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 9033/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per pal·liar la crisi generada per la
COVID-19 en el sector del transport terrestre balear,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 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 comissió.

Les empreses de transport per carretera de mercaderies,
transport discrecional de viatgers en autocar, de transport
regular de viatgers, de lloguer de vehicles sense conductor,
grues de transport i en general tot el sector del transport per
carretera, a conseqüència de la crisi derivada de l'estat d'alarma
per l'alerta sanitària del Covid-19, esta patint una tremenda crisi
econòmica que afecta a més de 15.000 persones a Balears. 

En aquesta pandèmia han estat fonamentals per al
sosteniment de les nostres necessitats bàsiques, subministrant
aliments als supermercats, gasolineres o bé, fins i tot,
traslladant malalts en algun cas. Són moltes les reunions que
han mantingut amb les Administracions i moltes les promeses
que se'ls han ofert, però el resultat final és que no tenen cap
suport econòmic que els ajudi a sortir d'aquesta crisi. 

El Govern ha dit en moltes ocasions que no vol deixar a
ningú enrere i en això estem tots d'acord, per tant aquest
col·lectiu que suposa unes 2.000 empreses, creiem que és prou
important per a tenir-ho en compte i, de moment, no es troba
previst en els recents Decrets per a l'activació de l'economia
(Decrets 8/2020 i 9/2020), no venen en ells propostes concretes
per a aquest col·lectiu. 

Es necessiten polítiques implementades al manteniment del
teixit empresarial que permeti recuperar l'ocupació a curt i
mitjà termini i això no s'arregla únicament amb diàleg, sinó
amb accions, accions que permetin recuperar els empleats ara
en ERTO, en aquest cas es planteja el problema per a les
empreses amb mes de 50 empleats, que segons normativa
actual (Art. 4 Reial decret llei 18/2020) en incorporar algun
empleat dels ERTO les empreses han de pagar la cotització
social de tots els seus empleats, per la qual cosa no incentiva
iniciar de nou l'activitat Document generat per l'aplicació sinó
que ho dificulta per a aquestes empreses. 

Ens consta que la federació d'empreses de transport terrestre
ja s'han posat en contacte amb el Govern per a buscar solucions
al seu problema i creiem que les petites empreses i autònomes
requereixen d'ajudes directes de cara a la supervivència en els
temps de crisis que estem travessant. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular,
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb el sector del transport terrestre balear
mesures per pal·liar els efectes generats per la crisi de la
COVID-19 i prendre en consideració les propostes que puguin
ajudar a la reconstrucció d'aquest teixit empresarial i la
recuperació de l'ocupació.

Palma, a 2 de juny de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 9077/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
pla d'activitat física, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

L'actual crisi sanitària provocada per la ràpida expansió del
virus SARS-coV-2 va provocar que el passat 14 de març el
consell de ministres mitjançant el Reial Decret Llei 463/2020
en base a l'article 116 de la Constitució, ordenés l'Estat
d'Alarma a tot el territori espanyol. 

L'ordre ministerial instava a prendre mesures de protecció
en tots els àmbits de la societat. Mesures que anaven des de
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l'autoprotecció personal front al contagi, a canvis socials com
el confinament a les llars per tal d'evitar l'expansió de la
pandèmia. 

Les necessàries pròrrogues a l'Estat d’Alarma aprovades pel
Congrés dels Diputats allargaven en el temps les restriccions de
mobilitat a les activitats essencials personals i productives, i en
conseqüència també a la recomanació de teletreballar en la
mesura de les possibilitats de cada sector professional.

Ambdues premisses juntament amb la prohibició de la
pràctica esportiva individual a l'exterior fins a l'inici de les
fases de la desescalada de les mesures de l'Estat d'alarma, han
provocat un augment del sedentarisme i una reducció de
l'activitat física quotidiana. 

Està plenament demostrada la relació entre el sedentarisme
i la manca d’activitat física amb la incidència de les malalties
cròniques, essent les més freqüents: l’obesitat, la diabetis, les
dislipèmies, la hipertensió arterial, les malalties cardiovasculars
o les respiratòries. Es considera que, com a mínim, la inactivitat
física té un impacte negatiu sobre un total de 20 malalties
cròniques, entre elles l’osteoporosi i l’artrosi. 

Així, l'exercici físic regular és una de les eines més idònies
per assolir una millor qualitat de vida en cada edat. De fet, les
persones físicament actives viuen més anys que les sedentàries
i amb una millor qualitat de vida. El sedentarisme i
confinament per culpa del coronavirus ha posat novament de
relleu que l'activitat esportiva també millora l’humor i ajuda a
veure la vida amb més optimisme, dormir millor, fer més bones
digestions o mantenir un hàbit intestinal adequat. 

Per tant davant els beneficis de l'activitat física cap a la
ciutadania cal implementar des del nivell més accessible de la
Salut Pública un conjunt de mecanismes que permetin
l’increment dels nivells d’activitat i d’exercici físic saludable
com a un mètode de prevenció i tractament de les malalties
pròpies d’una societat avançada i cada cop més sedentària. 

Perquè així sigui, és important consensuar i unificar els
criteris i les pautes de treball entre els professionals de la salut
i els que han de ser responsables de l’elaboració de programes
d’exercici físic a l’esport. 

Els sectors de la salut i l’esport han de disposar de
referències bàsiques i eines terapèutiques de l’exercici físic
amb finalitats saludables, que suposin així la prescripció des
del suport de coneixements basats en la màxima evidència
científica i en coordinació d’ambdós sectors. 

Efectuant un reconeixement públic de l’Educació Física
com una educació per a salut de les persones a totes les edats,
que per la prevenció de malalties passa també per la formació
del personal especialitzat en aquests àmbits. 

Per la seva banda, és convenient que la ciutadania rebi una
atenció personalitzada amb l’assessorament i seguiment adient
per part dels professionals especialitzats. Afavorint la
participació de tots els professionals implicats en el consell de
l’exercici físic establint i remarcant la importància de la
realització periòdica de les valoracions funcionals
medicoesportives en la detecció dels condicionants físics
individuals i la conseqüent adaptació de la pràctica esportiva. 

Igualment, a més de les guies i eines de prescripció per als
professionals de la salut i de l’exercici físic, també ha de ser un
complement necessari i indispensable per a la població poder
accedir a les ofertes d’instal·lacions esportives, als programes
d’activitats o a la xarxa de rutes existents als diferents
municipis. Aquestes rutes municipals passen per ser recorreguts
urbans, periurbans i naturals que amb diferents nivells han de
ser una part de l’oferta de l’activitat física diària a l’abast del
veïnat. 

Per tal de potenciar els projectes de promoció de la Salut
Pública contra les malalties en un sentit preventiu o terapèutic,
i mitjançant l’activitat física i esportiva com a una eina de
millora de la qualitat de vida. 

Els grups parlamentaris sotasignants, presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un Pla d’Activitat Física que impulsi la
promoció de l’exercici físic o esportiu a través dels centres
d’Atenció Primària de Salut. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una guia de prescripció d’exercici físic,
proporcionant als professionals de l’atenció primària les eines
necessàries per donar consell i prescriure l’exercici físic, tenint
en compte les característiques i limitacions individuals amb les
patologies presents o a prevenir. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir formació als professionals de la Salut i Esports
per tal de poder implementar el programa del Pla d’Activitat
Física com una iniciativa interdepartamental. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb consells insulars i
ajuntaments de la comunitat autònoma per poder posar a l’abast
una xarxa local de centres esportius i rutes per a la promoció de
l’activitat física incloses dins el futur Pla Director
d'Infraestructures Esportives. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, als consells insulars i ajuntaments de la comunitat
autònoma a oferir i promocionar la informació de centres
esportius i rutes per a la promoció de l’activitat física a través
dels seus canals d’informació digital i telemàtica.

Palma, a 3 de juny de 2020
Els diputats
Joan Mascaró i Bosch
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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F)
RGE núm. 9080/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
condemna als atacs racistes als EEUU, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Esports (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les
consideracions descrites a l'exposició de motius de la
Proposició No de Llei, fonamentades en un conflicte social de
gravíssimes conseqüències als Estats Units d'Amèrica, a partir
de l'assassinat del ciutadà de raça negra George Floyd produït
el passat 25 de maig de 2020. Atès que sembla que l'escalada
de violència, en comptes de calmar-se, sembla empitjorar. Atès
que és imprescindible que tant a nivell global, com també a
nivell local, la societat prengui posicions per reclamar
urgentment la defensa dels Drets Humans i el retorn a la calma
per a evitar més situacions violentes que puguin suposar un
perill per a les persones i els béns. És per tot això que com a
grup proposam sol·licitam a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que la PNL referenciada pugui ser tramitada i debatuda
mitjançant el procediment d'urgència.

El passat 25 de maig de 2020 George Floyd, ciutadà dels
Estats Units d'Amèrica, fou acusat a Powderhorn (Mineàpolis)
d'haver intentat emprar un bitllet fals de 20 dòlars per comprar
un producte. La policia, per reduir-lo, practicà presumptament
una pressió sobre el seu coll que li produí la mort. Mentre era
retingut, la víctima va repetir la frase "I can't breath" (en català,
"no puc respirar") que s'ha convertit ara en un clam de la
comunitat negra americana per reivindicar la seva mort com un
acte de brutalitat policial. 

Els actes de violència racista contra persones negres
americanes són, malauradament, una constant als EUA. Tal
com denuncia Amnistia Internacional, són un exemple dels
nivells de violència i discriminació en aquest país on es calcula
que la policia comet violacions dels drets humans amb una
freqüència escandalosa, en particular contra les minories racials
i ètniques. 

La mort de Floyd ha provocat una allau de protestes arreu
del país que han generat encara més violència. 

Per contestar-les, la màxima autoritat del país, el president
Donald Trump, ha optat per emprar un to absolutament
bel·licista que, en comptes d'apaivagar el clima de violència,
n'ha generat de nova i, en el moment de redactar aquesta
iniciativa parlamentària, tenia visos de seguir empitjorant els
dies vinents. 

Aquesta actuació no hauria de ser pròpia d'un estat de dret.
La reacció hauria d'haver estat l'anunci de l'estudi de les
circumstàncies que rodejaren a la mort de Floyd d'acord amb
els procediments legalment establerts a l'estat on va morir i,
alhora, fer una crida per recuperar la calma. En comptes d'això,
el president americà ha amenaçat a la població i ha realitzat
diverses intervencions consistents en aparicions en públic,
davant les mitjans de comunicació i comentaris a les xarxes

socials que van en la direcció contrària de la responsabilitat que
se li pressuposa a un cap d'estat. 

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei 

1. El Parlament de les Illes Balears condemna els atacs
violents, racistes i els excessos policials produïts als Estats
Units d'Amèrica contra la ciutadania negra o racialitzada
d'aquest país. 

2. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a les
protestes pacífiques que s'estan desenvolupant per reclamar un
tracte just i igualitari i el respecte dels Drets Humans per a tots
els ciutadans i ciutadanes dels Estats Units d'Amèrica, sigui
quina sigui la seva raça, origen o qualsevol altra condició
personal, i expressa que és imprescindible restablir urgentment
la convivència pacífica mitjançant l'ús d'estratègies no
bel·licistes.

Palma, a 4 de juny de 2020
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Cristina Mayor i Abad
El portaveu
Silvia Cano i Juan
Alejandro Lóper i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 9081/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
manteniment d'una alimentació saludable enfront de la
pandèmia de la COVID-19, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) va declarar el brot de COVID-19 com a pandèmia,
donat l’elevat nombre de contagis arreu del món que en aquell
moments s’estava produint. De fet, malgrat ser un virus que en
la majoria d’ocasions presenta una simptomatologia lleu, la
seva propagació és molt ràpida i, conseqüentment, el risc de
saturació hospitalària és molt elevada. 

Per això, el 14 de març de 2020, el Govern de l’Estat va
declarar, en base a l’article 116 de la Constitució Espanyola
(CE), l’Estat d’Alarma com a mitjà per aplicar el confinament
de la ciutadania i assegurar, d’aquesta manera, l’aïllament
social necessari per disminuir la disseminació del virus, rompre
la cadena de contagis i mantenir la capacitat hospitalària per
atendre el casos més greus.

En qualsevol cas, la implementació de les mesures previstes
en el marc de l’Estat d’Alarma, ha obligat al conjunt
d’administracions públiques ha prendre un seguit de mesures de
caire sanitari, econòmic, laboral i social per fer front a la
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situació derivada de la gestió d’aquesta pandèmia. Igualment,
també han estat freqüents les recomanacions de caràcter
personal per evitar i prevenir el contagi de la COVID-19. 

D’aquesta manera, la ciutadania del nostre país ha rebut per
mitjà de diferents canals la informació institucional oportuna
per conèixer tot aquest conjunt de mesures i recomanacions. Si
més no, al llarg d’aquestes setmanes, també han proliferat una
gran quantitat d’informacions falses o manipulades a través de
les xarxes socials relatives a la gestió de la crisi originada per
aquest nou coronavirus que, on ocasions, han pogut arribar a
ser contraproduents pel combat de la COVID-19. 

En aquest sentit, l’àmbit de l’alimentació no ha estat aliè a
la proliferació d’aquestes Fake News. De fet, front algunes
publicacions amb recomanacions concretes per prevenir o curar
la COVID-19 a través de la ingesta de determinats aliments o
begudes, l’OMS s’ha vist obligada a habilitar una plana web
per desmentir aquestes “informacions”. Així, ni el consum de
plantes medicinals, infusions, productes picants, superaliments
o complements vitamínics són eficaços per combatre el virus.
Altrament, tampoc no existeix cap evidència científica que
provi que prendre begudes calentes, alcohol etílic o composts
desinfectants tengui resultats positius. 

Per la seva banda, la “Academia Española de Nutrición y
Dietética” y el “Consejo General de Colegios Oficiales de
Dietistas-Nutricionistas”, van fer públic el document
"Recomendaciones de alimentación y nutrición para la
población española ante la crisis sanitaria del COVID-19", amb
l’objectiu de traslladar a la ciutadania unes pautes correctes
d’alimentació front la pandèmia de la COVID-19. 

El primer que es desprèn d’aquest document és que, ara per
ara, no existeix cap tipus de medicament ni forma
d’alimentació concreta que previngui ni permeti recuperar-se
de la COVID-19. De fet, aquest text manté que la barrera més
efectiva front el virus és mantenir una bona higiene de mans i
respiratòria, evitar el contacte amb la cara i mantenir
l’aïllament social. 

Si més no, encara que pel que fa a l’alimentació aquest
document no estableix un patró concret, sí recomana un disseny
alimentari basat en la dieta mediterrània i que, davant el fet de
patir la COVID-19, s’ha de concretar en: 

1. Mantenir una bona i abundant hidratació. 
2. El consum de, com a mínim, cinc racions de fruites i
verdures cada dia. 
3. El consum de llegums i de productes integrals no
processats. 
4. El consum de productes lactis baixos en greix i no
processats o edulcorats. 
5. El consum moderat d’aliments d’origen animal,
preferentment, el peix i la carn d’au, conill o porc. 
6. El consum d’oli d’oliva i fruits secs no processats. 
7. Evitar el consum d’aliments precuinats i processats, i el
menjar ràpid. 

Finalment, en el marc de la promoció d’una dieta sana i
equilibrada, cal destacar el Decret 39/2019, de 17 de maig,
sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres
educatius i sanitaris de les Illes Balears, que va aprovar
l’Executiu autonòmic a les acaballes de l’anterior legislatura. 

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir les recomanacions establertes al document
Recomendaciones de alimentación y nutrición para la
población española ante la crisis sanitaria del COVID-19 i
fer-ne la difusió oportuna entre la ciutadania, sobretot, mentre
no es completin la totalitat de les fases de la desescalada i el
retorn a la “nova normalitat”.

Palma, a 4 de juny de 2020
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 9082/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
efectes de la nicotina enfront de la COVID-19, davant la
Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest que
moltes de les informacions que es difonen, sobretot, a través de
les xarxes socials, són falses. La propagació de les anomenades
Fake News, poden tenir efectes contraris als desitjats en la
lluita contra aquest coronavirus i, en conseqüència, afavorir un
increment en el nombre de contagis o l’empitjorament del
diagnòstic d’aquelles persones infectades que, en qualque
moment, hagin pogut optar per recomanacions alienes a les
establertes per les fonts oficials en el marc de la salut pública. 

Entre d’altres falses notícies que han circulat en aquestes
darreres setmanes, ha destacat una relativa als suposats efectes
protectors de la nicotina front la COVID-19. En aquest sentit,
s’ha fet difusió d’uns estudis realitzats a d’altres països relatius
als possibles efectes beneficiosos que la nicotina podria tenir en
el procés d’infecció del virus que provoca la COVID-19. En
aquests estudis s’atribueix a la nicotina propietats
antiinflamatòries en els pacients, un dels efectes relacionats
amb aquesta malaltia, consistent en un quadre inflamatori agut
que provoca l’empitjorament d’aquest procés infecciós. 

Front l’aparició d’aquestes informacions, el Ministeri de
Sanitat ha advertit que no existeix cap tipus d’evidència
científica que demostri els efectes protectors de la nicotina
front la COVID-19. De fet, aquestes suposades informacions no
tenen en compte els efectes perjudicials del tabaquisme en la
salut, que provoca danys en les vies respiratòries i en el sistema
immunitari. De la mateixa manera, resulta igualment provat que
el consum de tabac empitjora el curs de les malalties
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respiratòries i, en el cas concret de la COVID-19, està
demostrat que existeix una pitjor evolució d’aquesta malaltia en
els pacients fumadors. En aquest cas, les possibilitats de
desenvolupar de forma greu alguns dels símptomes d’aquesta
malaltia s’incrementen en un 133%, front els pacients no
fumadors. 

Ara mateix, la relació existent entre el consum de tabac i la
progressió de la COVID-19 demostra, en base a l’evidència
científica, que el fet de fumar s’associa amb una evolució
negativa d’aquesta malaltia i dels seus resultats adversos. Per
la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet
públic que resulta probable que els fumadors siguin més
vulnerables a la infecció causada per aquest coronavirus, com
a conseqüència de la manipulació dels cigars i el contacte amb
la boca. 

Davant d’aquesta situació, i del precedent de l’aprovació de
la PNL amb RGE 7331/2020, el passat 20 de novembre de
2019, a la Comissió de Salut, els grups parlamentaris
sotasignants presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desmentir els suposats efectes beneficiosos de la
nicotina front la COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a les seves campanyes de difusió relatives al
combat de la COVID-19 els perjudicis que ocasiona el consum
de tabac. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir les polítiques de tractament del tabaquisme
i a complir, en el marc de les seves competències, amb les
recomanacions previstes a la “Declaració de Madrid”.

Palma, a 4 de juny de 2020
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

I)
RGE núm. 9085/20 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 9086/20), del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lliure elecció de la llengua vehicular al primer ensenyament,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 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 comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància
d'oferir a les famílies la possibilitat d'elegir lliurement la

llengua vehicular que volen per als seus fills de cara al proper
curs escolar i que aquesta llibertat d'elecció sigui una realitat.

D'acord amb l'art. 4 de l'Estatut d'Autonomia de Balears “La
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament
amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial. Tots tenen el dret
de conèixer-la i utilitzar-la, i ningú podrà ser discriminat per
raó de l'idioma. Les institucions de les Illes Balears garantiran
l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures
necessàries per a assegurar el seu coneixement i crearan les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.” 

Al seu torn, l'articulo 18 de la Llei de normalització
lingüística estableix que “Els alumnes tenen dret a rebre el
primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la
castellana. A aquest efecte, el Govern ha d'arbitrar les mesures
pertinents per a fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o
els tutors poden exercir, en nom dels seus fills, aquest dret,
instant les autoritats competents perquè sigui aplicat
adequadament.” 

Així ho han reconegut reiteradament les sentències del
Tribunal Suprem i del Tribunal superior de Justícia de Balears,
que estableixen el dret del castellà a ser llengua vehicular en tot
el territori espanyol. 

Per part seva, els estudis de la UNESCO confirmen la
idoneïtat de la llengua materna com a primera llengua
d'aprenentatge dels nens per a facilitar la seva formació i
adequat desenvolupament educatiu, social i afectiu. 

El Partit popular està compromès amb el dret dels pares a
triar lliurement com de les dues llengües oficials de Balears
prefereixen com a llengua vehicular en el primer ensenyament
dels seus fills, i així ho ha plasmat successivament en el seu
ideari polític i en les seves iniciatives parlamentàries. 

EL 3 desembre de 2019 es va debatre en sessió plenària
parlamentària una proposició no de llei popular instant els
governs d'Espanya i de Balears a protegir i respectar el dret a
la llibertat d'ensenyament i el dret dels pares a triar el model
educatiu que prefereixin per als seus fills d'acord amb l'art. 27
CE. 

Al seu torn, en data de 3 d'octubre de 2019 es va debatre en
comissió parlamentària una altra proposició no de llei popular
de 6 de setembre de 2019, instant a facilitar aquests drets
donant deguda informació a les famílies i facilitant la seva
elecció mitjançant la publicació dels projectes educatius – on
s'inclouen la Programació general del centre i el seu projecte
lingüístic- de tots els centres educatius balears, així com a
actualitzar-los anualment abans del procés d'escolarització
perquè els pares poguessin conèixer amb total garantia el
contingut del mateix abans de presentar la seva sol·licitud, i
triar en llibertat aquell que millor s'enquadra en les seves
preferències i necessitats per a l'educació dels seus fills.
Lamentablement aquestes iniciatives no van prosperar pels vots
en contra dels partits d'esquerres. 

El Govern balear del Pacte d'esquerres va eliminar en 2015
la possibilitat de triar una de les dues llengües oficials, castellà
o català propi de les Illes Balears, com a llengua de primer
ensenyament, suprimint la casella que donava als pares la
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possibilitat de triar en els impresos d'escolarització dels seus
fills i que s'havia implantat durant l'anterior govern del partit
popular. Avui dia, en els impresos per a l'escolarització del
pròxim curs 2020-21 continuen suprimida la casella i eliminada
aquesta possibilitat. 

Per tot això i amb la voluntat de continuar defensant el dret
a la lliure elecció de llengua que empara als pares per al primer
ensenyament dels seus fills sense necessitat d'obligar a aquests
a acudir als tribunals per a fer-ho efectiu, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent 

Proposició no de llei 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a donar compliment
efectiu als drets de llibertat d'ensenyament i de llibertat
d'elecció de model educatiu, així com a la lliure elecció de la
llengua cooficial que desitgin els pares com a llengua vehicular
en el primer ensenyament dels seus fills, com estableixen la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a publicar tots els projectes educatius dels centres
educatius de Balears, incloent el seu projecte lingüístic, amb la
major urgència possible i de manera accessible per a la
informació dels pares, així com a revisar-los i actualitzar-los
quan escaigui de manera prèvia al procés anual d'escolarització. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a oferir a les famílies que han presentat la
sol·licitud d'escolarització per al curs 2020-21, la possibilitat
de triar lliurement la llengua vehicular per al primer
ensenyament dels seus fills, abans de procedir a l'organització
del pròxim curs escolar. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a restablir la casella d'elecció de llengua vehicular
en els impresos d'escolarització a partir del pròxim curs, així
com a fer efectiva la lliure elecció de llengua en el primer
ensenyament a totes les famílies balears.

Palma, a 3 de juny de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 9098/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ampliació dels usos dels locals comercials en els
edificis d'HPO per poder donar resposta i ser adaptats per
a les persones amb dependència i necessitats especials de les
Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 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 comissió.

El passat 7 d’abril el Parlament validava el Decret Llei
3/2020, de 28 de febrer, amb el vot en contra del Partit Popular

per falta d’eficàcia amb les polítiques d’habitatge del Govern
del pacte. En el moment de validar-se aquest decret llei estava
obsolet ja que ni resolia ni facilitava l’accés a la majoria de
ciutadans que tenen sol·licitat un habitatge d'HPO. 

Coneixem la dada de que hi ha devers 8.000 persones
inscrites com a demandants d’habitatge protegit, sabem també,
que els promotors estimen que falten 16.000 habitatges a les
Illes. Fins ara, la planificació que presenta el Govern era molt
minsa i ara més que mai després dels efectes terrorífics de la
COVID-19. 

Sovint els plans d'aquest Govern o arriben tard o no
s’acompleixen i per enguany, l’edificació prevista per part del
govern corre un greu perill de no executar-se. 

El greu error del Govern és voler convertir-se en un gran
comprador d’habitatges, no sabem amb quin pressupost. Això
sí, de facilitar que els ciutadans també puguin comprar, res de
res. Ara més que mai cal aplicar mesures efectives d’agilitació
administrativa per tal que la iniciativa privada posi, d’una
vegada per totes, habitatges en el mercat. 

El Govern ha aprovat un seguit de decrets lleis d’urgència
els últims mesos incorporant en alguna ocasió, temàtica
innecessària i oblidant en ocasions altres, que des del Partit
Popular, venim insistint i entenem molt urgents, com ara
reconèixer l'ús d’habitatge en les promocions públiques de
HPO que disposen de locals comercials, per reconvertir-los en
habitatges adaptats útils i practicables per a persones amb
dependència i necessitats especials. 

Resulten insòlits i poc eficients els escassos recursos de què
disposa l'administració per donar sortida a les necessitats
urgents dels ciutadans de les Illes Balears, amb polítiques poc
inclusives, ni transversals que no donarien respostes efectives
i àgils als ciutadans. 

Per tot això, 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 reconèixer l'ús com a habitatge, de manera
excepcional, en tots els locals comercials de planta baixa de les
promocions d'HPO de què disposa l'administració, per donar
sortida a les necessitats urgents, prioritzant les persones amb
dependència i necessitats especials dels ciutadans de les Illes
Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a finalitzar tots els locals comercials i/o habitatges en
mal estat per posar a disposició en el menor temps possible per
als ciutadans amb situacions especials.

Palma, a 4 de juny de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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K)
RGE núm. 9113/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport al "Projecte Imagina" del Banc de Sang i Teixits de
les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

El projecte Imagina és un servei dirigit a aquelles persones
que tenen por a la sang o les agulles i el seu objectiu és
proporcionar eines i estratègies per afrontar i superar aquestes
situacions. El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
(BSTIB) és pioner a Espanya en oferir un tractament terapèutic
que es realitza mitjançant la realitat virtual, amb la
col·laboració de la plataforma Psious, especialitzada amb el
tractament de fòbies. 

El primer pas va ser realitzar una formació sobre els
aspectes psicològics relacionats amb la por a les agulles i a la
sang a tot el personal sanitari i altres professionals que tenen
contacte amb els donants, per així comprendre millor els
processos i factors que estan relacionats amb aquestes
manifestacions tant en l’àmbit cognitiu, com fisiològic. El
següent pas va ser donar-lo a conèixer a la nostra població a
través de xarxes socials, pàgina web i mitjans de comunicació,
a partir del seu llançament el dia 13 de setembre de 2019.

El Banc de Sang és el vincle d'unió entre els donants i els
receptors que necessiten la sang o algun dels seus components.
És molt important garantir les reserves de sang, així com donar
visibilitat a la importància de la col·laboració ciutadana i
comprometre a la societat amb aquesta conducta altruista. Les
estadístiques diuen que només un 2% de la població de les Illes
Balears és donant i un dels motius més comuns que interfereix
a l'hora de fer la primera donació és la por a les agulles o a la
sang. 

A més, els donants que són enquestats i, en ocasions,
ofereixen bones idees per promocionar la donació de sang.
Entre elles destaquen i sorgeix la necessitat de proporcionar
una solució per a totes aquelles persones que temen a les
agulles o altres procediments mèdics relacionats amb
l'extracció de sang. 

La prevalença de por a les agulles és una de les més
freqüents i pot arribar al 10 % de la població en general, per
tant és una gran interferència per aconseguir nous donants. A
més, sabem que un 2,8% dels motius d'exclusió dels oferiments
que rebem és a conseqüència de problemes com la pal·lidesa o
els marejos i, per això, el Projecte Imagina ofereix tècniques
per reduir aquests símptomes de malestar. 

Les persones interessades en superar aquesta por es posen
en contacte amb el Banc de Sang o directament mitjançant la
pàgina web imagina.fbstib.org, on poden contactar directament
amb el servei de psicologia. Després d’una primera entrevista
es du a terme una intervenció terapèutica adaptada a les
característiques personals de cadascú per tal que sigui el més
eficaç i eficient possible. Per acabar, el nostre objectiu final
consisteix en realitzar una aproximació real a l’estímul temut,

ja sigui amb una analítica de sang, una donació o una punxada
al dit. 

Un aspecte important de les persones amb fòbia a la sang o
a les agulles és el grau d’interferència que aquesta pot tenir en
la seva vida quotidiana, especialment amb les àrees
relacionades amb la salut. Segons el DSM-5 la fòbia especifica
és un trastorn d’ansietat que normalment s’origina durant la
infància i només un 20% de les persones que ho pateixen poden
esdevenir en una recuperació espontània. Per tant, el 80%
restant de la població només ho superarà amb ajuda terapèutica. 

Durant els 4 mesos de la posada en funcionament del servei,
des d’octubre de 2019 fins a finals de gener de 2020, s’han
obtingut 42 sol·licituds, de les quals, per motius de mobilitat o
disponibilitat s’han inscrit al servei 24 persones. De les
persones que han finalitzat aquesta intervenció, el 90% han
assolit l’objectiu de realitzar-se una aproximació real, sigui
amb una donació o bé, en els casos que no és possible, una
analítica de sang. Destacar que a causa del COVID-19 s’ha
hagut d’interrompre el programa, quedant així alguns pacients
aturats també en el seu procés de millora i recuperació. A més
a més, ha interferit també amb la possibilitat de fer arribar
aquest servei a la resta d’illes de les Balears, així com estava
previst des d’un principi. 

Actualment, amb tot l’exposat, la situació que s’observa
millor és que el 50% dels pacients han superat amb èxit el
tractament i el 50% restant està en procés inacabat a causa del
coronavirus. A més, per altra banda, s’ha detectat una reacció
molt positiva dels donants habituals, ja que molts d’ells tenen
algun familiar que pateix aquesta por i valor en aquesta
iniciativa com una forma d’agraïment al seu altruisme i
compromís amb la nostra causa. 

La nostra intenció és poder fer arribar aquest recurs a la
resta d’illes de la nostra comunitat autònoma i dissenyar un
protocol d’actuació per aquests casos per tal que sigui
beneficiós per a tota la població. 

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent 

Proposició no de llei 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar promovent el projecte Imagina per afrontar
la por a les agulles a través de tots els mitjans que estiguin al
seu abast i a executar, en el marc de les seves competències i de
manera progressiva, totes aquelles mesures destinades a fer
d’aquesta donació una pràctica molt més generalitzada encara
del que ho és actualment.

Palma, a 5 de juny de 2020
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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L)
RGE núm. 9118/20, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a pla d'inversions d'economia verda i
social durant la crisi de la COVID-19, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Totes les previsions ara com ara auguren un panorama
complicat per als propers anys, especialment per al que resta
del 2020 i per al 2021. 

L'FMI (Fons monetari internacional) preveia, inicialment,
una caiguda del 3% del PIB per cada mes d'aturada d'activitat,
qualificant la situació a nivell global com la pitjor recessió des
dels anys 30 del segle passat. I, alhora, apunta que l'economia
de l'Estat Espanyol retrocedirà aquest any un 8% com a
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 amb unes d'atur
al voltant del 20%. 

El Govern balear ha advertit que les Illes Balears seran la
darrera zona en sortir de la crisi, la qual, sempre segons les
previsions del mateix Govern de les Illes Balears, tendrà un
impacte en l'economia balear d'un 31,6% del PIB i una caiguda
en l'ocupació del 29,2%. La previsió inclou una caiguda del
PIB de l'1,9% per la baixada en el consum, una reducció de la
inversió del 50% (amb un impacte sobre l'ocupació del 7,1%)
i un descens del 19,6% del PIB com a efecte de la caiguda en
la demanda turística (que es reflectiria en una reducció del
16,3% en l'ocupació). Així, l'impacte total seria, si es
compleixen les projeccions del Govern, de 9.273 milions
d'euros, un 31,6% del PIB, i 147.732 llocs de feina, una
caiguda de l'ocupació del 29,2%. Altres previsions d'altres fonts
auguren una tendència negativa similar, amb més o menys
diferències a la del Govern de les Illes, i les actualitzacions
d'aquestes previsions no són gaire optimistes de moment. 

Cal ser conscients que aquestes previsions contemplen
escenaris diversos i que les variables són molt canviants, així
i tot, l'evolució d'aquestes previsions mantenen escenaris molt
preocupants per l'economia de les Illes Balears i les previsions
d'ocupació. 

D'igual manera, molts de Governs autonòmics de l'Estat
Espanyol, han manifestat la necessitat de polítiques estatals per
fer front a aquesta crisi social i econòmica generada per la
COVID-19. Ara com ara les reivindicacions són distintes, amb,
per exemple, reclamacions per part dels ajuntaments de poder
disposar del seu superàvit i tenir capacitat d'endeutament. 

El Govern estatal ha anunciat, recentment, un gran pacte de
reconstrucció econòmica i social (nous pactes de la Moncloa)
per fer front a la crisi que està generant la COVID-19: una forta
recessió econòmica i totes les conseqüències que se'n deriven. 

Diverses entitats i empreses de l'àmbit europeu han demanat
públicament que les mesures per pal·liar els efectes de la crisi
de la COVID-19 no frenin les mesures establertes per una
transició energètica sostenible. D'igual manera, les institucions
europees s'han pronunciat per defensar que les polítiques contra
la lluita del canvi climàtic siguin l'eix d'inversions per sortir de

la crisi. Personalitats importants i entitats ecologistes també
s'han pronunciat en favor d'un "Pla Marshall Verd" i "una
distribució de fons d'estímul i rescat a criteris que fomentin una
transició ecològica justa". 

L'Estat espanyol també anuncià una via de treball per un
futur "Pla Marshall" per fer front a la crisi social i econòmica
de la COVID-19. En qualsevol cas, segons pareix, la Unió
Europea està avançant en els acords per tal de poder destinar
fons als estats membres per reactivar l'economia.

Per la qual cosa, i a la vista de l'exposat, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
institucions europees a prioritzar fons d'inversions i línies
d'ajudes dirigides als estats membres que tenguin com a objecte
la transició energètica, la lluita contra el canvi climàtic i un
model econòmic i social més just, per tal de fer front a la
necessària recuperació econòmica a causa de la COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
Espanyol a elaborar un pla d'inversions específic per a les Illes
Balears en ser la comunitat autònoma més perjudicada per la
crisi econòmica derivada de la COVID-19, fet que hauria de
contemplar, com a mínim, una quantia econòmica suficient i
proporcional a l'impacte negatiu en l'economia i l'ocupació que
pateixen els territoris de l'Estat, i l'adaptació d'aquestes
inversions a les necessitats reals de les Illes Balears. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
Espanyol al fet que aquest futur pla d'inversions s'adreci
principalment a tres tipus d'administracions: al Govern de les
Illes Balears per poder desenvolupament projectes estratègics
de país, als Consells Insulars i a tots els ajuntaments de les Illes
Balears per tal de garantir un impacte real en la xarxa
productiva local de la petita i mitjana empresa, dels autònoms
i de les cooperatives de treball. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat Espanyol a
prioritzar, en aquest futur pla d'inversions, els projectes
d'economia verda, d'economia blava, d'habitatge públic i de
diversificació del model econòmic existent a les Illes Balears. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta que aquest futur pla
d'inversions estableixi mecanismes per tal que els projectes que
s'hi acullin defineixin objectius de continuïtat econòmica i
ocupacional, en el sentit de justificar que el projecte contribuirà
a generar futurs llocs de feina i a un desenvolupament
econòmic i social més enllà de la durada d'aquest. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat Espanyols a
establir, en aquest futur pla d'inversions, clàusules de
contractació específiques i clàusules socials que garanteixin
que les petites i mitjanes empreses i els autònoms puguin
competir en igualtat de condicions amb les grans empreses. 

7. El Parlament de les Illes Balears manifesta, davant un futur
pla d'inversions, la necessitat de desenvolupar projectes a les
Illes dirigits al cicle de l'aigua, a la transició energètica, a la
millora de la gestió dels residus, a la mobilitat sostenible, a la
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protecció del nostre entorn, a habitatge de protecció oficial, a
incrementar les quotes de sobirania alimentària i a la
diversificació del model econòmic actual, incloent-hi la
diversificació del propi model turístic.

Palma, a 5 de juny de 2020
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

M)
RGE núm. 9131/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a establiment d'una partida extraordinària i urgent
per costejar l'adquisició de material de protecció sanitari
addicional per part dels centres educatius de Balears per al
propers curs 2020-2021 i reforç del servei de neteja dels
centres, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 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 comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Donada la necessitat
d'implementar les mesures que es proposen en aquesta
iniciativa abans que comenci el pròxim curs 2020-2021, és
necessari el pronunciament urgent de la cambra a fi que, amb
aquest acord, s'impulsi l'acció del Govern sobre aquest tema. 

Els protocols sanitaris exigits per la desescalada suposen la
utilització de material sanitari (guants, gel desinfectant,
màscares, equips de neteja addicionals...) per a assegurar la
protecció dels alumnes i docents que acudeixen als centres
educatius. 

Actualment la conselleria d'educació ha adquirit una partida
de material sanitari per a distribuir als centres en aquesta fi de
curs, però no s'ha compromès a continuar subministrant-ho el
pròxim curs 2020-21, quan es produeixi l'inici escolar amb
classes presencials i instal·lacions educatives adaptades. 

La tornada al col·legi suposarà un important increment de
la despesa, en un moment en què els recursos han quedat
reduïts al mínim. 

Davant aquesta situació, alguns centres s'han plantejat la
possibilitat d'establir una taxa o quota afegida per a l'adquisició
de material sanitari que es repercutiria en les famílies i
alumnes, malgrat ser una veritable despesa de manteniment
escolar i no familiar. 

Tenint en compte que és l'administració educativa qui ha de
garantir la protecció sanitària dels docents i alumnes durant la
jornada escolar.

Tenint en compte que els romanents dels centres públics i
els recursos propis dels centres concertats han de destinar-se a
les seves inversions o a activitats docents i escolars, i no a fer
front a situacions sanitàries sobrevingudes.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de les
Illes Balears a aprovar una partida extraordinària i urgent per
a costejar la despesa de manteniment afegit que suposarà el
pròxim curs escolar 2020-21 en tots els centres educatius de
Balears, a causa de la necessitat d'adquirir material de protecció
sanitari i de neteja addicional d'acord amb els protocols anti
COVID. Aquesta partida extraordinària no serà a càrrec dels
actuals romanents dels centres públics ni dels actuals mòduls de
funcionament dels centres concertats, sinó una partida
addicional ‘anticovid’ que els serà aportada abans de l'inici del
curs i periòdicament durant tot el període lectiu presencial. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la plantilla del personal de neteja dels
centres educatius públics el manteniment dels quals és
competència autonòmica, a fi de garantir l'aplicació correcta de
les mesures anticovid.

Palma, a 5 de juny de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 9132/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
gestió de la demanda de la mobilitat en temps de pandèmia
i adaptació a les fases de la COVID-19 i a la nova
normalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.

El concepte d’Espai Públic el podem trobar definit de
diferents formes i des de diversos punts de vista però una de les
definicions en la que s’hi podria trobar més consens és aquella
en la que es considera l’Espai Públic com el territori en el qual
qualsevol persona té dret a estar-hi i circular lliurement. 

Els Espais Públics els darrers anys s’han dissenyat i
dimensionat tenint en compte les necessitats futures segons
projeccions en períodes de temps de dècades. Aquestes
projeccions s’han realitzat en base a models de comportament
concrets i unes dinàmiques socials consolidades. Ara, immersos
en una pandèmia, hem vist com la gestió de l’espai públic ha
sofert un replantejament, adaptant-se a la nova realitat i a les
noves dinàmiques socials i necessitats de respectar la distància
de seguretat entre persones, respectar franges horàries
destinades a sectors de la població amb risc, etc. Amb
l’objectiu de reduir contagis i preservar la salut de la població.
La majoria d’administracions públiques han ajustat els espais
públics a les noves necessitats de cada fase per què qualsevol
persona hi pugui tenir dret a estar-hi i circular-hi segons la
definició que apuntàvem al començament. 
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En les diferents fases de la desescalada ens veurem en
diferents escenaris cap aquesta “nova normalitat” que no serà
en cap cas similar a la realitat que coneixíem abans de la
pandèmia.

Els aspectes sanitaris d’aquesta “nova normalitat” seran un
escenari d’incerteses fins que s’hagi trobat una vacuna. Fins
que aquesta vacuna no estigui provada i es pugui subministrar
a la població haurem d’aprendre a conviure amb el virus,
evitant, amb totes les fórmules possibles, que s’expandeixi i
segueixi causant morts. 

Per altra banda tenim una amenaça coneguda de ja fa temps;
el canvi climàtic, que també ha causat, i si no som capaços
d’adaptar-nos a les seves amenaces, seguirà causant moltes
desigualtats i pèrdues humanes. Per açò hem de tenir clar que
l’Emergència sanitària de la pandèmia i la gestió de l’adaptació
de la forma de vida de la ciutadania a la nova normalitat no han
de perdre de vista, sota cap concepte, el repte del Canvi
Climàtic. Per açò, totes les polítiques COVID-19 i
POSTCOVID-19 han d’estar emmarcades i ser compatibles en
el marc de la mitigació dels efectes del Canvi Climàtic. Sols
així serem capaços de salvar vides i millorar la qualitat de vida
de les persones de manera equitativa i igualitària. 

En les primeres fases de la desescalada que estem vivint
hem vist com s’ha posat en valor l’espai públic per a ús de les
persones. També, la majoria de la ciutadania hem posat en
valor la mobilitat per medis no motoritzats o més sostenibles,
com el transport públic. Durant el confinament s’ha augmentat
la necessitat de l’e-comerç. La restricció de la mobilitat privada
durant algunes setmanes, ens ha permès observar de manera
diferenciada el sector del transport de mercaderies, transport
públic, en el global de la mobilitat. Algunes ciutats ja tenen
estudis d’observació en els que s’observa que el percentatge de
la mobilitat de mercaderies supera el 30% de la mobilitat total
que es comptabilitzava abans de la pandèmia de la COVID-19. 

En la desescalada, cap una nova normalitat, ens veurem
davant una recuperació de la mobilitat obligada i possiblement
una part de la mobilitat turística. Aquest nou escenari ens
portarà a adaptar els canvis de cada fase i de la desescalada i
aplicar polítiques concretes en l’obertura dels diferents sectors
segons l’adaptació de la societat i de l’economia a la
recuperació de la pandèmia COVID-19. Observam també, en
el procés de desescalada, com es mantenen en el temps el valor
i l’ús d’espais públics destinats a mobilitats no motoritzades i
a la realització d’esport i llargues caminades. Es manté en el
temps la pràctica d’esport a l’espai públic de la població en
general, el que és una molt bona notícia. 

Volem fer menció que el transport i la logística dels
transport de mercaderies han estat fonamentals per la gestió
dels transport dels mitjans de protecció sanitària. S’ha de posar
en valor la seva feina tot i les dificultats imperioses que s’han
trobat. Aquestes dificultats ens duen ha replantejar l’escala de
valors dels productes i a repensar sectors de producció que fa
ja molt de temps que s’havien perdut o deslocalitzat. 

La COVID-19 ha posat de manifest que el virus es mou
amb nosaltres. Aquesta mobilitat, en els propers mesos, s’haurà
de reiniciar des de la perspectiva de garantir la salut i donar un
bon servei. El transport públic, que s’ha vist afectat per una
reducció dràstica de la demanda, haurà de mantenir el suport

econòmic i social per la funció importantíssima que té com a
servei públic essencial, i sobretot com a clau de volta de les
polítiques de mobilitat sostenible. El protocols de neteja i
desinfecció, les mesures de seguretat i la responsabilitat
individual fan que el transport públic sigui un transport
sanitàriament segur durant la pandèmia. 

Les infraestructures i el transport públic es dimensiona en
base a les dades de l’hora punta o hores de més afluència. Però
durant la desescalada i en breu, en la nova normalitat, s’han
trencat tots els esquemes previs i no hi ha seguretat de quina
serà la demanda... treballadors, estudiants, oci? Després de
l’estiu serà quan possiblement es tensioni més la demanda i
quan haurem d’anar més en compte i prendre més mesures per
garantir la suficiència dels serveis i el compliment de les
mesures d’higiene i protecció. Ja hi ha propostes de mesures
per aplanar l’hora punta i graduar la concentració de viatgers.
Aquestes propostes es poden fer realitat a dia d’avui gràcies a
la tecnologia per donar un millor servei a l’usuari. La
COVID-19 ha impulsat moltes línies interessants com
l’e-comerç, teletreball, etc. el futur va cap aquí, cap a
consolidar canvis que milloren la qualitat de vida de les
persones. Un bon servei de transport públic també afavoreix la
qualitat de vida de la població i, fer una passa més, apropar-nos
cap a un transport públic gestionat des de la demanda, millora
el servei als usuaris i obra noves línies per cobrir el dret a la
mobilitat des d’una perspectiva més universal. L’adaptació de
l’oferta de transport públic a la demanda, especialment en la
flexibilització d’hores punta, fa necessari la col·laboració
col·lectiva de la societat i estratègies públicoprivades. 

Per finalitzar, puntualitzar que la transformació digital serà
un element comú en tots els sectors. Aquesta gestió
digitalitzada s’ha de posar en primer lloc al servei de la salut de
les persones (sempre emmarcat en la Directiva europea de
Privacitat i Reglament General de Protecció de dades de la
UE); i en segon lloc de la millora del servei que es presta als
usuraris d’un medi de transport concret, dels treballadors d’una
cadena logística, dels conductors de les rutes dels autobusos,
etc. Aquest nou enfocament que ja s’ha iniciat i ens vindrà amb
més necessitat que mai, requereix, d’ un diàleg amb tots els
sectors implicats i amb una màxima col·laboració per poder
afrontar les actuals amenaces. 

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presentam
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar vies per promoure la implantació de sistemes
digitals intel·ligents i de dades de mobilitat amb l’objectiu de: 

a) En primer lloc, oferir als usuaris una informació en temps
real de la situació dels serveis públics de transport. 

b) En segon lloc, garantir l’ús equitatiu de l’espai públic. 

Aquests objectius i mitjans estaran sempre emmarcats en el
que preveu la Directiva europea de Privacitat i Reglament
General de Protecció de dades de la UE i en les línies
polítiques impulsades de mitigació dels efectes del Canvi
Climàtic. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure mesures per aplanar la corba d’hora punta
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de la mobilitat de les persones amb la incorporació de les noves
tecnologies i gestió intel·ligent de la mobilitat.

Palma, 6 de juny de 2020
Els portaveus
Maria Pilar Carbonero i Sánchez
Maria Esperança Sans i Regis
Josep Ferrà i Terrassa

O)
RGE núm. 9136/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a reprovació al senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes balears Sr. Vicenç
Vidal i Matas, per les declaracions efectuades acusant de
"torturadors" la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Reprovació al senador
en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Sr. Vicenç Vidal Matas, per les declaracions efectuades acusant
de “torturadors” la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

El passat 4 de juny el senador en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears Sr. Vicenç Vidal va
afirmar en una xarxa social: “La violència policial és un fet als
EUA però també a l'Estat espanyol” referint-se a la Policia
Nacional i a la Guàrdia Civil a les quals va acusar de
“torturadors”.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat són les
institucions millors valorades per la majoria de la societat
balear i espanyola i són un exemple de respecte a l'ordenament
constitucional i de defensa de les llibertats ciutadanes.

Aquestes greus afirmacions proferides per un senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
triat per aquesta cambra i que en les seves iniciatives i
manifestacions hauria de defensar l'interès de tots els ciutadans
de les Illes Balears i no interessos purament ideològics o
partidistes, resulten del tot intolerables. Acusar de torturadors
les FFCCSS en un país plenament democràtic com Espanya és
indigne de qui representa Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears reprova el senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears Sr.
Vicenç Vidal Matas per les declaracions efectuades acusant de
“torturadors” la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Així mateix el Parlament de les Illes Balears lamenta i
rebutja aquestes afirmacions i agraeix l'impecable treball que

realitzen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en defensa
de l'ordenament constitucional i la legalitat vigent.

Palma, 5 de juny de 2020
Els portaveus
Jorge Campos i Asensi
Sergio Rodríguez i Farré

P)
RGE núm. 9143/20, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures econòmiques fiscals, mercantils i financeres per
pal·liar els impactes econòmics derivats de l'emergència
sanitària COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Ateses les perjudicials
conseqüències econòmiques, sanitàries i socials que la situació
de pandèmia i emergència sanitària pot ocasionar de manera
transversal sobre els treballadors, empreses, sectors econòmics
i socials de les Illes Balears, es fa urgent el debat i la votació
d'iniciatives que donin suport a tots els sectors i totes i tots els
ciutadans de les Illes Balears.

Davant de la situació excepcional derivada de l’emergència
sanitària COVID-19, qualificada per l'Organització Mundial de
la Salut (OMS) com a pandèmia, que ha comportat la
declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat
espanyol, es fa evident la necessitat d’adopció d’una sèrie de
mesures per part de totes les institucions a nivell estatal,
autonòmic, insular i municipal.

A més de les evidents conseqüències a nivell sanitari i
social, són també nombroses les conseqüències de caire
econòmic que aquesta situació excepcional comportarà sobre
l’economia i els sectors productius del nostre arxipèlag, amb un
elevat nivell de dependència del sector turístic, dels mercats
exteriors i de les volatilitats que se’n deriven.

Davant d’aquest escenari d’amenaça, es fa evident la
necessitat extraordinària d’una major capacitat financera que
permeti fer front a totes les mesures que s’han posat en marxa
i a totes aquelles que s’hi puguin posar pròximament per
pal·liar les conseqüències que aquest escenari tindrà sobre
treballadors i empreses, tals com cancel·lacions i caigudes de
reserves en el sector hoteler, retards en l’obertura
d’establiments hotelers, retards en la contractació de personal
fixo-discontinu, expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO), reduccions de jornada i acomiadaments dels empleats
turístics, necessitats de liquiditat, entre d’altres.

Atesa l'excepcionalitat de la situació sanitària, social i
econòmica actual, les despeses excepcionals que genera la seva
atenció, i atesa l’existència de romanents infrautilitzats en mans
d’entitats locals i amb restriccions per destinar-los a l’atenció
dels seus ciutadans.
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Atesa la vulnerabilitat laboral dels treballadors de les Illes
Balears, el risc i la incertesa econòmica de les empreses de les
Illes Balears davant l’actual crisi sanitària.

Ateses les perjudicials conseqüències econòmiques,
sanitàries i socials que la situació de pandèmia i emergència
sanitària pot ocasionar de manera transversal sobre els
treballadors, empreses, sectors econòmics i socials de les Illes
Balears.

Atesos aquests antecedents, el Grup Parlamentari Socialista,
el Grup Parlamentari Unidas Podemos i el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a revisar els objectius d’estabilitat pressupostaria, regla de
despesa i deute de les comunitats autònomes i les entitats
locals, flexibilitzant la seva aplicació en tots els casos i
especialment en els casos tant de les entitats financerament
sanejades, com de les no sanejades però amb dos exercicis de
superàvit, amb romanents de tresoreria, per fer front a despesa
social derivada de la gestió de la situació d’emergència
extraordinària i a mesures per pal·liar les seves conseqüències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a revisar la senda d’estabilitat autonòmica establint metes
asimètriques per a cada comunitat autònoma segons el seu punt
de partida.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la modificació de la normativa d’hisendes locals per permetre
als ajuntaments de les Illes Balears eximir i bonificar impostos
i taxes municipals fins que el PIB de la comunitat recuperi els
nivells previs a la crisi de la COVID-19.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a elaborar un pla d’incentius econòmics i d’impuls de l’activitat
econòmica i productiva de les Illes Balears, amb especial cura
de les PIME, microempreses i autònoms, i del manteniment de
l’ocupació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar les mesures de suport financer transitori aprovades al
RDL 7/2020 perquè incloguin la col·laboració del sistema
bancari en la resposta a l'impacte de liquiditat de les PIME i
treballadors, amb la renovació de crèdits i ajornament de
pagament d'hipoteques de les persones afectades.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a flexibilitzar els terminis de pagament de les càrregues i dels
deutes públics transmesos en la compra-venda d’unitats de
negoci autònomes i susceptibles de desenvolupar una activitat
empresarial, fomentant i permetent així un manteniment de la
ocupació per absorció i evitar casos de liquidació i cessament
d’activitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a restringir la normativa aplicable en mitjans de pagament per
reduir les transaccions econòmiques en efectiu i augmentar les
transaccions de pagament electrònic i telemàtic, així com
establir mesures de foment de la utilització de la factura
electrònica a tots els nivells econòmics.

Palma, 8 de juny de 2020
Els diputats
Jordi Marí i Tur
Antònia Martín i Perdiz
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

Q)
RGE núm. 9145/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a incorporació dels treballadors fixos discontinus
a l'Aeroport de Menorca, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Cada any AENA incorpora a l’Aeroport de Menorca
diferents professionals coincidint amb l’increment de
passatgers derivat de la temporada turística. Tot i açò, el passat
4 de juny la secció sindical de CCOO a AENA va denunciar
que l’empresa administradora de l’aeroport manté a aquests
professionals en expedients de regulació temporal d’ocupació,
la vigència dels quals ha estat prorrogada. El sindicat denuncia,
a més, que la direcció d’AENA ha decidit allargar l’ERTO a
aquests treballadors a partir de l’1 de juliol, tot i que la
incorporació d’aquests professionals fixos discontinus permet
a l’aeroport menorquí passar de categoria 7 a 8 i, per tant, són
imprescindibles per possibilitar l’arribada del trànsit aeri
esperat per a aquesta pròxima temporada turística atípica.

En concret, CCOO reivindica la necessitat d’incorporar vuit
bombers, dos tècnics de programacions, dos treballadors de
senyals i un agent d’atenció a passatgers, usuaris i clients a
l’Aeroport de Menorca.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt (MÉS
per Menorca) presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a rectificar la
seva decisió i a incorporar els tretze professionals fixos
discontinus -vuit bombers, dos tècnics de programacions, dos
treballadors de senyals i un agent d’atenció a passatgers,
usuaris i clients- afectats per ERTO a l’Aeroport de Menorca
abans del dia 1 de juliol.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intercedir en la qüestió i a fer de mediador entre els
treballadors i el gestor de l’aeroport per a la resolució d’aquest
conflicte i altres que es puguin derivar dels ERTO que afecten
els treballadors d’AENA de l’Aeroport de Menorca.

Palma, 8 de juny de 2020
La diputada
Patrícia Font i Marbán
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El portaveu
Josep Castells i Baró

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5850/20, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a pla de xoc previst pel Govern per al
sector primari (anunciat per la consellera en data 26 de
març).

Les quantitats s’han establert a partir de càlculs fets pels
equips de la conselleria i compartits en reunions conjuntes amb
els sectors afectats. Els criteris seguits a l’hora d’establir-les
han estat, per una banda, el de cobrir les pèrdues aproximades
previstes segons la baixada de demanda (basant-se en dades
oficials de les diferents organitzacions); i d’altra, el d’enfortir
el sector de cara a la sortida de la crisi i reactivació de
l’economia de les Illes Balears.

El destí de les partides no està encara establert, i per tant no
podem passar detall per illes. Encara s’han de presentar les
sol·licituds i resoldre-les.

Les mesures s’aplicaran amb efecte retroactiu des del
primer dia en què es va decretar l’estat d’alarma i fins al 30 de
juny. 

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5902/20, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a compra pública alimentària.

La finalitat d’aquesta mesura és, per una banda, que els
aliments frescs destinats en principi al canal HORECA
(temporalment tancat) no es malbaratin, i que els productors no
perdin els doblers de l’altra, com a administració els adquirim
per donar-los a les entitats socials que treballen amb gent
vulnerable i amb dificultats d’accés a aliments, especialment
frescs.

Els plans de transport es faran per part de les pròpies
empreses en general, i pels casos en què no puguin, es farà a
través d’un acord amb TRAGSA. Pel que fa tant a
l’emmagatzematge com l’estoc, els organitzaran les pròpies
entitats socials.

Ja s’han fet algunes compres, i està previst que continuïn
mentre l’estat d’alarma segueixi vigent i el canal d’HORECA
romangui tancat i hi hagi demanda per part de les entitats
socials.

De moment s’ha adquirit només llet UHT, però el programa
s’ampliarà a fruites, hortalisses i carn de xot. Les quantitats

dependran de les necessitats dels productors i de la demanda
que ens arribi per part de les entitats, però com a màxim serà
d’un 10% del volum comercial total de cada empresa o
explotació agroalimentària.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5903/20, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a plataforma única de venda.

La plataforma única de venda és un espai per estructurar i
ajuntar subsectors, com en el cas del sector hortofrutícola, per
exemple, que és la primera proposta de la conselleria.

La seva funció és estandarditzar els productes per
categories i fer més efectiva la seva capacitat de
comercialització de les empreses que s’hi ajuntin, i l’adhesió a
la plataforma és totalment voluntària. 

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5904/20, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a sosteniment de preus del sector lacti.

La intervenció que fa el Govern és únicament la d’ajudar
econòmicament als productors, operadors i indústries amb
mesures que els permetin continuar amb els contractes lleters,
i que la caiguda de la demanda (propiciada pel tancament del
canal HORECA principalment) no afecti el que reben pel
producte o activitat.

El preu és el dels contractes lactis en vigor i segons les
seves condicions.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5920/20, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a creació de l'Observatori de preus de
la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària.

a) L’estructura és variable, i no se marcada per la crisi de la
COVID-19.

b) No ha estat necessari aportar fons distints o
extraordinaris als actuals de la conselleria, ja que el que s’ha fet
és reactivar un instrument jurídic ja existent.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=31
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=33
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c) Sota les de la Direcció General de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària.

d) Ja es va fer públic i es pot consultar al web de la
conselleria.

e) Ja s’ha efectuat i també està publicat.

f) Cada 15 dies.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 6060 a 6126/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a positius de coronavirus
(COVID-19) del 30 de març al 6 d'abril a tots els municipis
de les Illes.

Fins dia 20 d’abril només disposaven de les dades per zones
bàsiques de salut. Des del dia 20 d’abril es fan públiques les
dades per municipis. La informació es troba a la pàgina web:
http://coronavirus.caib.es

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 6163 a 6166/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes pendents de
pagament, corresponents a l'any 2016, de la Conselleria
d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA a les illes
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) no té cap ajuda pendent de pagament corresponent
a l’any 2016, a l’illa d’Eivissa.

* Pendent de les dades del servei d’Ajudes al Desenvolupament
Rural.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 6167 a 6170/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes pendents de
pagament, corresponents a l'any 2017, de la Conselleria
d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA a les illes
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca.

A l’illa d’Eivissa, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i de
Pesca té dues convocatòries de l’any 2017 en tramitació:
BIA_Projectes d’investigació aplicada i CPA_Conservació

patrimoni agrari. A cap d’elles hi ha sol·licituds de pagament
no pagades a dia d’avui.

A l’illa de Formentera, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat
i de Pesca té dues convocatòries de l’any 2017 en tramitació:
BIA_Projectes d’investigació aplicada i CPA_Conservació
patrimoni agrari. A cap d’elles hi ha sol·licituds de pagament
no pagades a dia d’avui.

A l’illa de Mallorca, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i de
Pesca té dues convocatòries de l’any 2017 en tramitació:
BIA_Projectes d’investigació aplicada i CPA_Conservació
patrimoni agrari. Les sol·licituds de pagament no pagades a dia
d’avui són:

Expedient: BIA1/17
Data sol·licitud de pagament: 20/12/19
Import concedit: 12.455,42 €
Municipi: Palma 
Línia d’ajudes: BIA_Projectes d'investigació aplicada 2017

Expedient: CPA25/2017 
Data sol·licitud de pagament: 28/01/20
Import concedit: 2.752,00 €
Municipi: Palma 
Línia d’ajudes: CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017

Total: 15.207,42 €

A l’illa de Menorca, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i de
Pesca té dues convocatòries de l’any 2017 en tramitació:
BIA_Projectes d’investigació aplicada i CPA_Conservació
patrimoni agrari. Les sol·licituds de pagament no pagades a dia
d’avui són:

Expedient: CPA18/2017
Data sol·licitud de pagament: 26/02/20
Import concedit: 10.000,00 €
Municipi: Ciutadella
Línia d’ajudes: CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017

* Pendent de les dades del servei d’Ajudes al Desenvolupament
Rural.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 6171 a 6174/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes pendents de
pagament, corresponents a l'any 2018, de la Conselleria
d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA a les illes
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca.

A l’illa d’Eivissa, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i de
Pesca té onze convocatòries de l’any 2018 en tramitació:
FEMP412_Estratègia GALP Menorca, 2018-1 i 2018-2,
FEMP412_Estratègia GALP Eivissa i Formentera,
FEMP154_Substitució o modernització de motors,
IES_Inversions als escorxadors, BIA_Projectes d’investigació
aplicada, INV_Inversions sector vitivinícola 2019-2023,

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=68
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=69
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-041.pdf#page=69
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RA_Replantació d’arbres, SET_Sector del trot i
RRV_Reestructuració i reconversió de vinya 2019-2023. Les
sol·licituds de pagament no pagades a dia d’avui són:

Expedient: 412BAL40002  
Data sol·licitud de pagament: 18/02/20
Import concedit: 36.176,94€
Municipi: Eivissa
Línia d’ajudes: FEMP412_Estratègia GALP Eivissa i
Formentera 2018-1

A l’illa de Formentera, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat
i de Pesca té onze convocatòries de l’any 2018 en tramitació:
FEMP412_Estratègia GALP Menorca, 2018-1 i 2018-2,
FEMP412_Estratègia GALP Eivissa i Formentera,
FEMP154_Substitució o modernització de motors,
IES_Inversions als escorxadors, BIA_Projectes d’investigació
aplicada, INV_Inversions sector vitivinícola 2019-2023,
RA_Replantació d’arbres, SET_Sector del trot i
RRV_Reestructuració i reconversió de vinya 2019-2023. Les
sol·licituds de pagament no pagades a dia d’avui són:

Expedient: IES07/18  
Data sol·licitud de pagament: 19/03/20
Import concedit: 7.109,26 €
Municipi: Formentera    
Línia d’ajudes: 316_IES_Inversions als escorxadors, 2018

A l’illa de Mallorca, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i
de Pesca té onze convocatòries de l’any 2018 en tramitació:
FEMP412_Estratègia GALP Menorca, 2018-1 i 2018-2,
FEMP412_Estratègia GALP Eivissa i Formentera,
FEMP154_Substitució o modernització de motors,
IES_Inversions als escorxadors, BIA_Projectes d’investigació
aplicada, INV_Inversions sector vitivinícola 2019-2023,
RA_Replantació d’arbres, SET_Sector del trot i
RRV_Reestructuració i reconversió de vinya 2019-2023. Les
sol·licituds de pagament no pagades a dia d’avui són:

Expedient: RA074/18  
Data sol·licitud de pagament: 24/10/19
Import concedit: 1.100,00€
Municipi: Binissalem    
Línia d’ajudes: 107_RA_Replantació d’arbres, 2018

Expedient: BIA14/18
Data sol·licitud de pagament: 02/03/20       
Import concedit: 1.000,00 €   
Municipi: Muro         
Línia d'ajudes: BIA_Projectes d’investigació aplicada, 2018

Expedient: BIA02/18   
Data sol·licitud de pagament: 02/03/20       
Import concedit: 1.000,00 €   
Municipi: Palma        
Línia d'ajudes: BIA_Projectes d’investigació aplicada, 2018

Expedient: RA014/18   
Data sol·licitud de pagament: 20/11/19       
Import concedit: 1.880,00 €   
Municipi: Palma        
Línia d'ajudes: 107_RA_Replantació d’arbres, 2018

Expedient: RA134/18   

Data sol·licitud de pagament: 10/10/19          
Import concedit: 980,00 €   
Municipi: Palma        
Línia d'ajudes: 107_RA_Replantació d’arbres, 2018

Expedient: SET084/18   
Data sol·licitud de pagament: 16/01/20     
Import concedit: 50.200,00 €   
Municipi: Palma      
Línia d'ajudes: 232_SET_Sector del trot, 2018

Expedient: BIA01/18   
Data sol·licitud de pagament: 28/01/20       
Import concedit: 1.000,00 €   
Municipi: Pollença    
Línia d'ajudes: BIA_Projectes d’investigació aplicada, 2018

Expedient: RA295/18   
Data sol·licitud de pagament; 23/12/19          
Import concedit: 825,00 €
Municipi: Sant Joan       
Línia d'ajudes: 107_RA_Replantació d’arbres, 2018

Expedient: RRV01/18   
Data sol·licitud de pagament: 25/02/20      
Import concedit: 10.201,27 €   
Municipi: Santa Maria Camí     
Línia d'ajudes: RRV_Reestructuració i reconversió de vinya
20019-2020

Total: 68.186,27 €

A l’illa de Menorca, el Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i de
Pesca té onze convocatòries de l’any 2018 en tramitació:
FEMP412_Estratègia GALP Menorca, 2018-1 i 2018-2,
FEMP412_Estratègia GALP Eivissa i Formentera,
FEMP154_Substitució o modernització de motors,
IES_Inversions als escorxadors, BIA_Projectes d’investigació
aplicada, INV_Inversions sector vitivinícola 2019-2023,
RA_Replantació d’arbres, SET_Sector del trot i
RRV_Reestructuració i reconversió de vinya 2019-2023. Les
sol·licituds de pagament no pagades a dia d’avui són:

Expedient: IES05/18  
Data sol·licitud de pagament: 13/03/20
Import concedit: 10.000,00 €
Municipi: Maó   
Línia d’ajudes: 316_IES_Inversions als escorxadors, 2018

* Pendent de les dades del servei d’Ajudes al Desenvolupament
Rural.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 6175 a 6178/20, presentades
per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes pendents de
pagament, corresponents a l'any 2019, de la Conselleria
d'Agricultura, que gestiona el FOGAIBA a les illes
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca.
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Al Servei d’Ajudes Directes de la PAC només hi ha pendent
la línia de boví engreix de la campanya 2018, no s’ha pagat
perquè encara no es pot, el FEGA no ha establert l’import
unitari i ho fa cada any pel mes de maig.

El Servei d’ajudes OCM, de l’Estat i de Pesca té
vint-i-quatre convocatòries de l’any 2019 en tramitació: ADV
i ATRIA, ADS, 2019, EAT_Estudis relacionats amb aliments
tradicionals, FOF_Foment de la raça frisona, IES_Inversions
als escorxadors, INV_Inversions sector vitivinícola 2019-2023,
MAP_Manteniment del paisatge agrari, POE_Programa escolar
de consum de fruita i llet, RAPE-Races autòctonoes en perill
d’extinció, RA_Replantació d’arbres, RV-Recria de vedelles,
SET-Sector del trot, RRV-Reestructuració i reconversió de
vinya 2019-2023, FEMP142_Diversificació i noves formes
d’ ingressos ,  FEMP145_Para l i tzac ió  tempora l ,
FEMP149_Inversions ports pesquers, 1-2019 i 2-2019,
FEMP221_Inversions productives en aqüicultura,
FEMP412_Estratègia GALP Menorca, 2019-1 i 2019-2,
FEMP412_Estratègia GALP Eivissa i Formentera, 2019-1 i
2019-2, FEMP511_Plans de producció i comercialització,
FEMP513_Mesures de comercialització. Moltes d’aquestes
ajudes la sol·licitud de pagament o no s’ha presentada o si s’ha
presentada ha estat dins 2020 just abans de començar la crisi de
la COVID-19 aquestes sol·licituds no s’han pogut processar
encara i extreure les dades sol·licitades s’hauria de fer
manualment el que consumiria moltes hores de feina que
preferim dedicar a pagar-les. 

* Pendent de les dades del servei d’Ajudes al Desenvolupament
Rural.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 6196 a 6208/20, presentades
per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a retallada per part del
Govern central dels fons a la FP recaptats a través d'una
càrrega del 0.7% sobre les nòmines dels treballadors (1 a
13).

La Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals
celebrada el passat 1 d’abril de 2020 acordà avançar la
distribució dels Fons de Polítiques Actives d’Ocupació
corresponents a l’eix d’orientació i foment de l’ocupació. Pel
que fa a l’eix de formació, aquest encara no s’ha distribuït i
s’està pendent dels càlculs del Ministeri de Treball i Economia
Social davant aquesta nova situació.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6215/20, presentada per la
diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris de distribució de
les ajudes al sector pesquer per la crisi de la COVID-19.

Per poder seguir operant, moltes d’aquestes organitzacions
han hagut de prendre mesures extraordinàries, bé per regular
l’oferta o mantenir llocs de treball per poder mantenir els
canals de comercialització oberts.

No es fa un repartiment per illes/confraries llotges d’ajudes.
Poden ser beneficiàries les llotges de Palma i d’Eivissa, així
com les confraries de pescadors amb punts de primera venda a
Eivissa, Formentera i Menorca. Es donen ajudes per minvar les
pèrdues associades a la comercialització i mantenir oberts els
canals de comercialització actuals. Així, constitueixen
actuacions subvencionables les despeses de funcionament de la
llotja o el punt de primera venda, des del primer dia decretat de
l’estat d’alarma i fins al 30 de juny del 2020.

L’import màxim que pot percebre cada beneficiari serà la
diferència entre els ingressos obtinguts per les vendes de les
captures comercialitzades aquest any, respecte dels mateixos
ingressos de l’any passat, pel mateix període de temps i nombre
d’embarcacions.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 6216 a 6219/20, presentades
per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a vendes de producte local.

Aquesta conselleria no disposa d’aquestes dades sobre el
petit comerç de les Illes Balears.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 6220 a 6223/20, presentades
per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a vendes de producte
primari.

La conselleria no disposa dels percentatges de vendes dels
mercats locals de productes primaris de les Illes Balears.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6241/20, presentada per la
diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a criteris de
repartició dels 3.000 dispositius digitals chromebooks que
ha comprat la Conselleria d'Educació.

Els centres educatius realitzaren una previsió dels
dispositius que els alumnes necessiten i de moment s’estan
cobrint les necessitats inicials. Una vegada s’adquireixen els
dispositius IBSteam els configura i posteriorment els entre als
centres educatius.

En primer lloc s’ha prioritzat l’entrega de dispositius a
estudiants de secundària, batxillerat i formació professional. A
causa de la situació d'estoc de dispositius l’entrega es realitza
a mesura que IBSteam rep els dispositius.

La conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6244/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures davant la
COVID en els centres socioeducatius gestionats per la
Fundació Institut S'Estel.

Als centres i pisos de convivència:

- D’acord amb fiscalia i jutjats es van retardar els internaments
prevists (excepte cautelars o força major). Per a casos
d’ingressos necessaris de menors es va disposar de protocols
d’aïllament preventiu durant 14 dies, control diari de
símptomes, i realització de proves de la COVID-19, en
col·laboració amb el sistema sanitari.

- D’acord amb fiscalia i jutjats es van reduir (primer) i van
anul·lar (després) les visites de familiars. En el seu lloc es van
augmentar les trucades telefòniques i es van introduir les
videotrucades entre els menors interns i els seus familiars.

- Es van anul·lar totes aquelles activitats que no permetessin
que es facin a grups reduïts, que no permetien garantir la
distància de seguretat i també les que es realitzarven per
personal col·laborador extern. Com a mesura de prevenció en
cas que s’hagués d’aïllar algun intern, es va evitar barrejar
usuaris de diferents mòduls a realitzar les diferents activitats.

- D’acord amb fiscalia i jutjats es van anul·lar les sortides
educatives. S’han mantingut els tallers interns impartits pel
personal educatiu sempre que es pogués mantenir la distància
de seguretat.

- Per decisió de la Conselleria d’Educació es van suspendre les
classes presencials i es va substituir per tasques a realitzar. Sota
la supervisió de les pedagogues i el personal educatiu de
centres es repartia i recollia aquests treballs i es supervisés que
els interns els realitzessin. L’avaluació i el seguiment educatiu
correspon al personal docent de la Conselleria d’Educació.

En els pisos d’emancipació S’HAN APLICAT les normes,
talment 1 llar QUALSEVOL. Es varen ralentitzar les entrades
noves, i actualment s’esta treballant a l’hostal en marxa de tres
pisos nous per a l’absorció de la demanda.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6245/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures davant la
COVID en els centres socioeducatius gestionats per la
Fundació Institut S'Estel.

Es va treballar amb Salut els circuits necessaris per al
tractament del personal de la fase com a personal essencial.
Així, quan s’ha donat l’existència de casos sospitosos per
simptomatologia o proximitat a sospitòs, o per ser personal
sensible aquests han estat derivats d’acord amb els protocols
establerts per Salut Pública.

A data 27/04/20 s’han realitzat 24 derivacions a proves
PCR i han donat negatiu totes. Al pis de convivència va
ingressar un cautelar la setmana passada i es varen fer la prova
PCR al menor de nou ingrés (que va estar aïllat fins saber el
resultat), als altres 2 menors que estaven al pis i als 8
treballadors de plantilla del pis. Els 3 menors i 1 treballador
tenen resultat negatiu, estam pendents dels resultats de 7
treballadors. S’ha programat amb Salut el reingrés de menors
que estaven de permís, reingrés previst a partir del 29 d’abril.
A tots els menors que reingressin se’ls farà la prova de la
COVID-19 abans d’ingressar als centres.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6246/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidències a centres
socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel
durant el període d'estat d'alarma.

En els centres de menors no s’ha donat cap incidència de
fuites o no retorns. Les incidències de comportament (no
diferents a les que es solien donar abans de l’estat d’alarma)
s’han resolt amb els procediments reglamentari marcats pel
Decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei Orgànica 5/2000.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6247/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidències a centres
socioeducatius gestionats per la Fundació Institut S'Estel
amb motiu de la COVID-19.

A data 27/04/2020 no s’ha donat cap contagi ni de
treballadors ni d’interns als centres i pisos de convivència.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6248/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a ingressos de menors
amb mesures judicials a centres socioeducatius.

Des de l’1 de març han entrat 5 menors.

Palma, a 29 d’abril de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 6256/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a subvencions i ajudes a
Asaja i a Unió de Pagesos.

Ajudes percebudes per l’entitat ASAJA 2018-2019:

- Sector agrari professional 2918: 107.244,14 €
- Sector agrari professional 2019: 105.566,48 €
- Capital circulant 2018:     3.250,00 €
- Capital circulant 2019:     2.655,33 €
- Accions de formació professional 2018:  40.818,26 €
- Accions de formació professional 2019: 44.286,06 €
- Activitats de demostració i informació 2019:  10.000,00 €
- Entitats col·laboradores PAC 2018:   15.910,00 €
- Entitats col·laboradores PAC 2019:   18.500,00 €
Total percebut anys 2018-2019: 348.230,27 €

Ajudes percebudes per l’entitat Unió de Pagesos de Mallorca
2018-2019:

- Sector agrari professional 2918:  97.742.45 €
- Sector agrari professional 2019:   95.771,23 €
- Accions de formació professional 2018:   36.248,85 €
- Accions de formació professional 2019:   49.505,66 €
- Activitats de demostració i informació 2019:  10.000,00 €
- Entitats col·laboradores PAC 2018:     1.348,00 €
- Entitats col·laboradores PAC 2019:     1.600,00 €
Total percebut anys 2018-2019: 287.216,19 €

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6272/20, presentada pel
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment de la partida
d'assegurances i el pla de xoc del sector primari.

Sí, la quantitat correspon a l’augment de la Resolució
d’Ajudes per a la Contractació d’Assegurances Agràries
referida al 41è Pla d’Assegurances Agràries Combinades.

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 6296 a 6362/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a defuncions per
coronavirus (COVID-19) als municipis de les Illes Balears.

Defuncions des de dia 1 de març actualitzat a 27/04/2020:

Algaida:  1
Andratx:  1
Bunyola:  3
Calvià: 11
Campos:  1
Ciutadella:  1
Eivissa:  3
Es Mercadal:  2
Esporles:  1
Felanitx:  2
Formentera:  1
Inca:  4
Manacor:  7
Maó:  4
Marratxí:  3
Montuïri:  2
Muro:  2
Palma: 113
Pollença:  1
Santanyí:  1
Sencelles:  1
Ses Salines:  1
Sóller:  1
Son Servera:  1
St. Josep:  1
St. Llorenç:  2
St. Lluís:  1
Sta. Eulàlia:  7

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9084/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre el pla i els protocols
que es desenvolupen de cara al proper curs escolar 2020-
2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
acordi la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal que informi sobre el tema indicat,
ateses la urgència i la incertesa de la tornada a les aules el
setembre i la necessitat d'informar sobre el desenvolupament
del pla i dels protocols per a l'inici del curs escolar 2020-2021.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 9088/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre les previsions de
funcionament dels centres d'educació infantil i escoletes de
cara al proper curs escolar 2020-2021.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal que informi sobre el tema indicat,
atesa la incertesa generada en els pares quant al funcionament
del proper curs pel que fa a les escoles i als centres d'educació
infantil.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 9089/20, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació, Universitat i Recerca sobre el curs escolar
2020-2021 i els protocols, programes i actuacions que pensa
desenvolupar de cara a l'inici del curs esmentat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller d'Educació,

Universitat i Recerca, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca, per tal que informi sobre el tema indicat,
atesa la incertesa generada en els pares i mares en relació amb
l'inici del proper curs escolar.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 9090/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller d'Educació, Universitat i Recerca davant el Ple de
la cambra, sobre la vulneració dels drets lingüístics en els
centres de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat, atesa la gravetat en la vulneració dels drets
lingüístics en els centres escolars de les Illes Balears apareguda
en els mitjans de comunicació, fins i tot a nivell nacional, i
acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 9109/20, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant el Ple de la
cambra, sobre l'execució de les mesures pet al sector
primari davant la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, davant el Ple, per tal que informi sobre el tema
indicat.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Correcció d'errates del Decret llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19 (RGE núm. 8711/20). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8963/20,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
s'adjunta la correcció d'errates, publicada al BOIB núm. 97, de
30 de maig de 2020, al Decret llei 8/2020 esmentat, i n'ordena
la seva publicació al BOPIB.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Correcció d'errates del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 84, de 15 de
maig, es va publicar el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 

S'han detectat una sèrie d'errades materials en la publicació
de l'edicte 3816 que és necessari rectificar.

De conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret
68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, es poden esmenar aquest tipus d'errors.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat com a secretària
del Consell de govern, a la sessió de dia 29 de maig de 2020,
adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Rectificar les errades del Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit
de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 84, de 15 de maig. Les
rectificacions es fan en el sentit següent:

A l'Exposició de motius

A la versió catalana i a la versió castellana

Allà on diu:

"... disposició addicional tretzena ..."

"... disposición adicional decimotercera ..."

Hi ha de dir: 

"... disposició final tretzena..."

"... disposición final decimotercera ..."

A la disposició derogatòria, lletra h):

Versions catalana i castellana

Allà on diu:

"h) L'article 4 de la Llei 4/2000 ..."

"h) El artículo 4 de la Ley 4/2000 ..."

Hi ha de dir:

"h) L'article 4 de la Llei 14/2000..."

"h) El artículo 4 de la Ley 14/2000 ..."

A la disposició final setena, punt 5:

Versions catalana i castellana

Allà on diu:

"Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 8/2019, de
19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes
Balears..."

"Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 8/2019,
de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las
Illes Balears ..."

Hi ha de dir:

"Es modifica l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 8/2019, de
19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes
Balears..."

"Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley
8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados
de las Illes Balears ..."
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A la disposició final novena, punt 8:

Versions catalana i castellana

Allà on diu:

"Les modificacions que contenen els punts 5 i 6 anteriors
no tenen efectes fins a l'1 de setembre de 2020 i poden ser
alterades mitjançant decret del Consell de Govern."

"Las modificaciones que contienen los puntos 5 y 6
anteriores no tendrán efectos hasta el 1 de septiembre de
2020 y podrán ser alteradas mediante decreto del Consejo
de Gobierno."

Hi ha de dir:

"Les modificacions que contenen els punts 6 i 7 anteriors
no tenen efectes fins a l'1 de setembre de 2020 i poden ser
alterades mitjançant decret del Consell de Govern."

"Las modificaciones que contienen los puntos 6 y 7
anteriores no tendrán efectos hasta el 1 de septiembre de
2020 y podrán ser alteradas mediante decreto del Consejo
de Gobierno."

Disposición final décima:

Versió castellana

Paràgraf 1

Allà on diu:

"... propias de su cuerpo, escalera o especialidad ..."

Hi ha de dir:

"... propias de su cuerpo, escala o especialidad ..."

Paràgraf 2

Allà on diu:

"... siempre que sean propias de su cuerpo, escalera o
especialidad ..."

Hi ha de dir:

"... siempre que sean propias de su cuerpo, escala o
especialidad ..."

Disposición final decimosexta, punto 2

Versió castellana

Allà on diu:

"Se modifica la disposición adicional decena ..."

Hi ha de dir:

"Se modifica la disposición adicional décima ..."

Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la
data de la publicació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents en matèria d'habitatge.

Tercer. Comunicar aquest acord al Parlament de les Illes
Balears per al seu coneixemenmt i als efectes escaients.

Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 29 de maig de 2020
La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

B)
Correcció d'errates del Decret llei 8/2020, de 13 de maig,

de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, havent tengut
coneixement de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 103, de 6 de juny de 2020, d'una nova correcció
d'errades del decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica
i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19; n'ordena la seva publicació al
BOPIB.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Correcció d'errates del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 84, de 15 de
maig de 2020, es va publicar el Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit
de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Aquest
decret llei va ser rectificat per l'Acord del Consell de Govern de
29 de maig de 2020, el qual es va publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 97, de 30 de maig de 2020.

No obstant això, s'ha advertit una errada aritmètica a l'article
10 del Decret llei 8/2020, publicat a l'edicte 3816, que convé
rectificar.

De conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret
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68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, es poden esmenar aquest tipus d'errors.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la
consellera d'Afers Socials i Esports, a la sessió de dia 5 de juny
de 2020, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Rectificar l'errada del Decret llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit
de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, publicat
mitjançant l'edicte 3816, al Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 84, de 15 de maig, en el sentit següent:

A l'apartat 5 de l'article 10

Versions catalana i castellana

Alla on diu: 

"a) Grau I: 143,75€/mes"

"a) Grado I: 143,75€/mes"

Hi ha de dir:

"a) Grau I: 114,75€/mes"

"a) Grado I: 114,75€/mes"

Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la
data de la publicació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Tercer. Comunicar aquest acord al Parlament de les Illes
Balears per al seu coneixemenmt i als efectes escaients.

Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 5 de juny de 2020
La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació

C)
Admissió de l'escrit RGE núm. 8986/20, del Govern de

les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 9/2020, de 25 de
maig, de mesures urgents de protecció del territori de les
Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia10 de juny de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm.
92, de 25 de maig de 2020, el Decret llei 9/2020, de 25 de
maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes
Balears, acorda,  conformement amb l’establert als articles 49.2
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, de preveure’n el

debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple
del Parlament, en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 5468/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9046/20,
presentat pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, i accepta la retirada de la
pregunta esmentada, relativa a mesures adoptades en els centres
educatius per part de la Conselleria d'Educació davant la crisi
sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

8388/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9133/20,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta la
retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització sobre
els protocols i els mitjans i les mesures implantats per tal de
garantir la seguretat del personal en l'exercici de les seves
funcions i, per extensió, de les seves famílies i als usuaris dels
serveis públics; així com les mesures que s'hagin establert per
a l'efectiva conciliació familiar de tots els empleats de
l'Administració Públic i dels ens instrumentals del sector públic.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Sol·licitud de sessions extraordinàries, des de la

finalització de l'actual període de sessions fins al proper 31
de juliol de 2020, per tal que es pugui dur a terme l'estudi,
la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei
RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020, de mesures
urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE
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núm. 9457/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, conformement amb
l'establert als articles 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i 71 i següents del Reglament de la cambra, acorda
d'admetre a tràmit la solAlicitud de sessions extraordinàries per
tal que es dugui a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si
pertoca, del projecte de llei esmentat.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració  de la Junta de Portaveus la inclusió de l'adopció
d'acord sobre la celebració de les sessions extraordinàries
sol·licitades a l'ordre del dia de la sessió plenària que n'ha de
resoldre, abans que finalitzi el present període de sessions.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de comissions

permanents, des de la finalització de l'actual període de
sessions fins al proper 31 de juliol de 2020, per continuar
amb la tramitació de les proposicions no de llei RGE núm.
7498, 7500, 7618, 7693, 9183/19, 1811, 1812, 1982, 2689,
2692, 2711 a 2713, 3258, 3266, 3267, 3738, 4179 a 4182,
4261, 5182, 5603, 5604, 7683, 8168, 8330, 8462, 8486, 8519,
8532, 8550, 8580, 8581, 8596,  8675, 8690, 8697, 8744, 8775,
8817, 8905, 8954, 8960, 8985, 9077, 9080 a 9082, 9113, 9118,
9132, 9143 i 9146/20 (RGE núm. 9458/20, rectificat amb
l'escrit RGE núm. 9475/20, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, conformement amb
l'establert als articles 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i 71 i següents del Reglament de la cambra, acorda
d'admetre a tràmit la solAlicitud de sessions extraordinàries de
comissions permanents per continuar amb la tramitació de les 
iniciatives relacionades a l'enunciat.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració  de la Junta de Portaveus la inclusió de l'adopció
d'acord sobre la celebració de les sessions extraordinàries
sol·licitades a l'ordre del dia de la sessió plenària que n'ha de
resoldre, abans que finalitzi el present període de sessions.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de comissions

permanents, des de la finalització de l'actual període de
sessions fins al proper 31 de juliol de 2020, per tramitar,
debatre i aprovar, si n'és el cas, les proposicions no de llei
RGE núm. 10282/19, 1908, 1990, 2136, 2180, 3412, 3437,
3561, 4408, 4415, 4693, 4699, 8119 a 8122, 8124, 8159, 8167,
8170, 8206, 8208, 8464, 8544, 8578, 8607, 8608, 8673, 8810,
8811, 8889, 8958, 8996, 8997, 9033, 9085, 9098 i 9131/20; i
les sol·licituds de compareixences RGE núm. 2611, 3233,
8118, 9088 i 9089/20 (RGE núm. 9467/20, rectificat amb
l'escrit RGE núm. 9488/20, del Grup Parlamentari
Popular). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular,
conformement amb l'establert als articles 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 71 i següents del Reglament
de la cambra, acorda d'admetre a tràmit la solAlicitud de sessions
extraordinàries de comissions permanents per tramitar, debatre
i aprovar, si n'és el cas, les  iniciatives relacionades a l'enunciat.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració  de la Junta de Portaveus la inclusió de l'adopció
d'acord sobre la celebració de les sessions extraordinàries
sol·licitades a l'ordre del dia de la sessió plenària que n'ha de
resoldre, abans que finalitzi el present període de sessions.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, acorda
d'incloure aquest punt a la propera sessió plenària a celebrar dia
16 de juny de 2020.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

I)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de comissions

permanents, des de la finalització de l'actual període de
sessions fins al proper 31 de juliol, per continuar la
tramitació de les proposicions no de llei RGE núm. 7434/19,
15, 177, 1899, 2691, 4202, 4419, 4480, 4695, 5577, 5831,
8173, 8220, 8221, 8296, 8458, 8465 i 8466,  8525, 8708, 8709,
8791, 8911, 9136, 9145, 9148 i 9426/20; i les sol·licituds de
compareixences RGE núm. 1904, 2572, 3591, 5050, 5186,
7920, 8325, 8326, 8388, 8785, 8906 i 9084/20 (RGE núm.
9483/20, rectificat amb l'escrit RGE núm. 9490/20, dels
Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears,
Ciudadanos, VOX-Actua Baleares i Mixt). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, atès l'escrit esmentat, presentat per 14
diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris El Pi-
proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares i Mixt, conformement amb l'establert als articles 45.4
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 71 i següents del
Reglament de la cambra, acorda d'admetre a tràmit la solAlicitud
de sessions extraordinàries de comissions permanents per
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continuar amb la tramitació de les  iniciatives relacionades a
l'enunciat. 

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració  de la Junta de Portaveus la inclusió de l'adopció
d'acord sobre la celebració de les sessions extraordinàries
sol·licitades a l'ordre del dia de la sessió plenària que n'ha de
resoldre, abans que finalitzi el present període de sessions.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Fixació de calendari per als propers períodes de sessions

de la present legislatura.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 10 de juny de 2020,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament
de la cambra, acorden de fixar el calendari següent:

• De dia 10 de setembre a dia 23 de desembre de 2020,
ambdós inclosos.

• De dia 1 de febrer de 2021 a dia 18 de juny de 2021,
ambdós inclosos.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord d'excepcionar l'article 63.2 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 10 de juny de
2020 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària la setmana del 7 a l'11 de setembre d'enguany, acorda
d'excepcionar l'article 63.2 de la cambra pel que fa a la setmana
esmentada. 

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Aixecament de la suspensió dels terminis de tramitació

de les lleis en curs.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, acorda d’aixecar la suspensió dels terminis
de tramitació de les lleis en curs, adoptada a l’Acord de la Mesa
del Parlament de les Illes Balears sobre les mesures adoptades
durant la vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, de dia 16 de març de
2020 i, per tant, de deixar sense efecte l’apartat 3.2 de l’acord
esmentat.

Aquest acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Reglament de composició i funcionament dels tribunals

qualificadors i dels comitès tècnics de valoració del
Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2020, acorda d'aprovar el Reglament de
composició i funcionament dels tribunals qualificadors i dels
comitès tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

REGLAMENT DE COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
DELS TRIBUNALS QUALIFICADORS I DELS

COMITÈS TÈCNICS DE VALORACIÓ DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d’octubre de 2019, va  acordar de modificar l’article 55.12
de l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears. 

Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2019.

L’apartat f) de l’article 55.12 de l’Estatut del Personal del
Parlament de les Illes Balears disposa que: “ La composició i el
funcionament del òrgans de selecció del Parlament de les Illes
Balears s’establiran reglamentàriament”. 

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-036.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-036.pdf#page=6
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la
composició i el funcionament dels tribunals i els comitès
tècnics de valoració del Parlament de les Illes Balears.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. El procediment d’ingrés del personal al servei de
l’administració del Parlament de les Illes Balears és regirà, pel
que fa als tribunals, per aquest reglament. 

2. Aquest reglament serà aplicable als sistemes de provisió i
promoció interna per al personal laboral i/o funcionari al servei
del Parlament de les Illes Balears.

Capítol II 
Naturalesa jurídica

Article 3
Concepte

Els tribunals i els comitès tècnics de valoració són els
òrgans de selecció encarregats de dur a terme les proves
selectives corresponents. Els membres dels tribunals i els
comitès tècnics de valoració encarregats de la selecció seran
designats per la Mesa del Parlament en cada procés selectiu.
Tindran la consideració d’òrgans dependents orgànicament de
la Mesa del Parlament i actuaran amb autonomia funcional. Els
acords que adoptin vincularan l’òrgan del qual depenguin. 

Article 4
Principis generals

1. Els òrgans de selecció han de ser col·legiats, la seva
composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i
professionalitat i, així mateix, s’ha de tendir a la paritat entre
dones i homes.

2. Els càrrecs de naturalesa o elecció política, el personal
eventual, els funcionaris interins i els representants dels
funcionaris i funcionàries del Parlament de les Illes Balears no
podran formar part dels òrgans de selecció. No obstant això, els
representants del personal podran exercir en qualsevol moment
les seves funcions de vigilància per a un bon desenvolupament
del procediment selectiu i participar en els processos amb veu
però sense vot.

3. Els òrgans de selecció han d’estar formats, com a mínim, 
per un nombre senar de membres no inferior a tres i s’ha de
designar el mateix nombre de membres suplents. També es
podran nomenar funcionaris o funcionàries de carrera en actiu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o d’una altra
administració pública, preferentment als processos selectius en
torn lliure.

4. Els tribunals i els comitès tècnics de valoració podran
proposar a la Mesa del Parlament la incorporació d’assessors
especialistes, siguin o no personal del Parlament, els quals es
limitaran a assessorar els membres del tribunal en l’avaluació
dels coneixements i mèrits objecte de l’especialitat.

5. Tots els membres dels tribunals i comitès tècnics de
valoració hauran de posseir una titulació acadèmica d’igual o
superior nivell que l’exigit als aspirants per a l’ingrés.

6. Més de la meitat dels membres dels tribunals i dels comitès
tècnics de valoració, com a mínim, hauran de posseir una
titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que
l’exigida per a l’ingrés, si aquesta titulació és específica.

7. En la designació dels òrgans de selecció es procurarà
garantir, en tot cas, el compliment del principi d’especialitat i
d’idoneïtat per enjudiciar els coneixements i les aptituds
requerits als aspirants.

8. Els òrgans de selecció no podran estar formats
majoritàriament per funcionaris en actiu que pertanyin al mateix
cos o escala o categoria laboral que s’hagi de seleccionar.

9. No podran formar part dels òrgans de selecció aquelles
persones que hagin realitzat les tasques de preparació
d’aspirants a proves selectives per al cos, l’escala o
l’especialitat de què es tracti en els tres anys anteriors a la
publicació de la convocatòria corresponent. A tal efecte, amb
caràcter previ al nomenament, els seleccionats presentaran la
declaració corresponent de no haver preparat aspirants en el
període de temps assenyalat abans.

10. L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunals
qualificadors i dels comitès tècnics de valoració se
substanciaran d’acord amb el que disposen els articles 23 i 24
de la Llei 40/2019, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic. Amb vista a l’exigència de la responsabilitat
administrativa als membres del tribunal que tenguin la condició
de personal al servei del Parlament de les Illes Balears, la
no-abstenció d’intervenir en l’exercici de les funcions pròpies
d’aquests en què concorri alguna de les causes legals
d’abstenció serà considerada sempre com una infracció
disciplinària, d’acord amb el que estableix l’article 73 i
concordants de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears.

TÍTOL II
TRIBUNALS

Capítol I
Composició i funcionament

Article 5
Generalitats

La composició i el funcionament dels tribunals qualificadors
es regeixen per les normes del present reglament, i s’ha de
garantir l’especialització dels integrants dels òrgans selectius i
l’agilitat del procés sense perjudici de l’objectivitat. Tots els
tribunals estaran formats per un president o una presidenta, un
secretari o una secretària i per un nombre de vocals determinats
per la Mesa del Parlament.   
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Article 6
Designació

1. La Mesa del Parlament, sense perjudici del disposat a
l’apartat 3 d’aquest article, designarà els membres dels
tribunals, president o presidenta i vocals, entre funcionaris en
situació de servei actiu en el Parlament de les Illes Balears que
podran pertànyer o no al cos, l’escala o la categoria
professional de què es tracti. La Mesa del Parlament designarà
tant els membres titulars i suplents com el nombre total de
membres que tingui el tribunal.   

2. El secretari o la secretària serà designat o designada per
votació de tots els membres. 

3. Amb caràcter facultatiu la Mesa del Parlament podrà
designar membres del tribunal vocals proposats per la
Universitat de les Illes Balears o per una altra administració
pública d’entre funcionaris de carrera en el servei actiu.  

4. L’assistència a les sessions del tribunal dels membres que
siguin funcionaris al servei del Parlament de les Illes Balears es
considera un deure dels tipificats al règim disciplinari a
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears i al
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, i el seu incompliment podrà donar lloc a l’exigència de
responsabilitat disciplinària, a excepció d’absència per causes
justificades a criteri del tribunal. 

Capítol II
Constitució i normes de funcionament i d’actuació dels

tribunals

Article 7
Sessió de constitució

1. La constitució del tribunal tendrà lloc dins els quinze dies
hàbils següents al de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds dels aspirants, amb la convocatòria prèvia dels
membres titulars i suplents per part del president.

2. En la sessió de constitució, el president sol·licitarà als
membres, titulars i suplents, declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic.
El tribunal quedarà constituït pel president o la presidenta, el
secretari o la secretària i els o les vocals titulars. Si hi manca
algun titular, serà substituït pel suplent respectiu.

3. En aquesta sessió, llegides les bases de la convocatòria i les
normes de funcionament i d’actuació, el tribunal acordarà totes
les decisions que li corresponguin per atendre el
desenvolupament correcte de les proves selectives.

Article 8
Nomenament de nous membres del tribunal

1. En els supòsit que a la sessió constitutiva el tribunal no
sigui complet, amb els titulars i suplents corresponents, abans
de la iniciació de les proves selectives, la Mesa del Parlament
procedirà a completar aquests tribunals mitjançant la publicació
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears de la

resolució per la qual es nomenen els nous membres titulars i
suplents que hagin de substituir els que han perdut aquesta
condició per alguna de les causes previstes a l’article anterior.
El sistema de designació serà el mateix seguit en relació amb el
membre, titular i/o suplent vacant. 

2. Un cop constituït el tribunal i nomenats, si n’és el cas, els
nous membres, no se’n podrà modificar la composició durant
el desenvolupament de les proves selectives, tret del que es
disposa a l’apartat següent.

3. L’abstenció, la recusació o la renúncia sobrevingudes d’un
o diversos membres del tribunal constituït, acceptades, si és
procedent, per la Mesa del Parlament, en suposarà la substitució
pel suplent corresponent. Si això no és possible, per ordre de la
Mesa es publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears una resolució per la qual es nomenen els nous
membres titulars i suplents, fins que es completin els membres
del tribunal. Aquesta mateixa regla s’aplicarà en el cas de
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o en el cas de
deixar d’estar en el servei actiu.

Article 9
El president

El president o la presidenta del tribunal tendrà com a funció
pròpia la d’assegurar el compliment de les lleis i dels
reglaments així com també de les bases de la convocatòria, i la
regularitat de les deliberacions, que podrà suspendre en
qualsevol moment per causa justificada.

Article 10
Convocatòria del tribunal

1. La convocatòria del tribunal correspondrà al president o a
la presidenta. S’haurà de notificar amb una antelació mínima de
48 hores, tret dels casos d’urgència, i anirà acompanyada de
l’ordre del dia, que serà fixat pel president o la presidenta,
tenint en compte, si n’és el cas i es considera procedent, les
peticions dels altres membres formulades amb antelació
suficient.

2. No obstant això, el tribunal actuarà vàlidament, encara que
no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, quan es
trobin reunits tots els membres i així s’acordi per unanimitat.

3. Així mateix, el president o la presidenta, quan el tribunal
estigui reunit en la sessió corresponent, podrà convocar-lo
vàlidament, sense necessitat dels requisits esmentats a l’apartat
1 d’aquest article, per a sessions successives fins a acabar la
correcció d’un exercici.

Article 11
Majoria necessària per actuar

1. A partir de la constitució del tribunal, aquest, per actuar
vàlidament, necessitarà la presència del president o la
presidenta, del secretari o la secretària i de dos dels vocals quan
el nombre sigui de cinc o més. Quan el tribunal el componguin
tres membres, aquest, per actuar vàlidament, necessitarà la
presència del president o la presidenta i d’un vocal, qui actuarà
de secretari de la sessió. 
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2. Els acords s’adoptaran per majoria d’assistents i dirimirà els
empats el vot del president o la presidenta.

Article 12
Actes

1. De cada sessió s’estendrà una acta, que contindrà la
indicació de les persones que hi hagin assistit, com també les
circumstàncies de lloc i temps en què s’ha realitzat, els punts
principals de deliberació, la forma i el resultat de la votació i el
contingut dels acords.

2. Les actes que s’estenguin de totes les sessions que es duguin
a terme seran signades, en la mateixa sessió o en la següent, per
tots els membres del tribunal que hi hagin estat presents.

Article 13
Votacions

Els membres del tribunal podran fer constar en acta el seu
vot contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció i els motius que
la justifiquin o el sentit del seu vot favorable. Qualsevol
membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva
intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el
termini assenyalat pel president o la presidenta, un escrit que
contengui fidelment la seva intervenció o proposta.

Article 14
Funcions en el procés selectiu

1. Correspon al tribunal dirigir el desenvolupament de les
proves selectives. Actuarà amb autonomia funcional total i els
seus membres seran responsables de l’objectivitat del
procediment selectiu, com també del compliment de les bases
de la convocatòria, inclosos els terminis per realitzar i valorar
les proves, i de la publicació dels resultats. Durant el
desenvolupament de les proves selectives, el tribunal resoldrà
tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases de
la convocatòria, com també el que s’ha de fer en els casos no
prevists. A l’efecte de comunicacions, notificacions i d’altres
incidències, el tribunal tendrà la seu al Parlament de les Illes
Balears.

2. Entre l’acabament d’un exercici i el començament del
següent haurà de transcórrer un termini mínim de tres dies
hàbils i un màxim de dos mesos amb caràcter general, llevat
que per a determinades proves es necessiti un termini superior.
No obstant això, mitjançant resolució motivada, el president o
la presidenta del tribunal podrà ampliar l’esmentat termini.

3. En qualsevol moment, i especialment abans de la realització
de cada exercici, els membres del tribunal podran requerir als
aspirants, amb la finalitat d’acreditar-ne la identitat, l’exhibició
del document corresponent.

4. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida
única i seran exclosos de l’oposició o prova selectiva de què es
tracti aquells que no hi compareguin.

5. El tribunal efectuarà la publicació de l’anunci de la
realització de cada exercici i la relació d’aspirants que els hagin
superat en el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears
i a la pàgina web d’aquest. 

6. En qualsevol moment del procés selectiu, si el tribunal té
coneixement que algun dels aspirants no compleix un o
diversos requisits exigits a la convocatòria, n’haurà de proposar
l’exclusió a la Mesa de la cambra, amb l’audiència prèvia de la
persona interessada, fent constar les causes que justifiquin la
proposta. La Mesa del Parlament resoldrà el que procedeixi en
dret.

Article 15
Nomenament d’assessors i col·laboradors

1. El tribunal podrà proposar a la Mesa del Parlament la
incorporació en els treballs que dugui a terme d’assessors
especialistes per a aquelles proves en què sigui necessari.
Aquests assessors es limitaran a prestar col·laboració en les
seves especialitats tècniques i tendran veu, però no vot.

2. Així mateix, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del tribunal, podrà nomenar col·laboradors per a les
tasques de vigilància, coordinació o altres similars, que siguin
necessàries per al desenvolupament de les proves selectives.

Article 16
El procés selectiu

1. Totes les proves dels exercicis del procés selectiu es
determinaran per sorteig públic, realitzat davant els aspirants,
immediatament abans de començar les proves. 

2. El president o la presidenta del tribunal adoptarà les
mesures oportunes per garantir que els exercicis de la fase
d’oposició, que siguin escrits i no s’hagin de llegir públicament
davant el tribunal, es corregeixin sense conèixer la identitat dels
aspirants. A l’efecte, el secretari o la secretària del tribunal
realitzarà tant la separació de les capçaleres dels exercicis amb
les dades d’identitat, com la unió corresponent per determinar
la puntuació de cada candidat.

3. Quan els exercicis estiguin pendents de correcció, restaran
en poder del secretari o la secretària, a qui correspon
l’obligació de custodiar-los. A aquest efecte, els introduirà en
un sobre tancat i lacrat, en la part col·lectora del qual estamparà
la seva signatura, a fi de garantir que no es podrà obrir sense
alterar-la.

4. El president o la presidenta convocarà per escrit la resta dels
membres del tribunal a la sessió en què s’hagi d’obrir el sobre
per qualificar els exercicis que contengui. De la recepció
d’aquesta convocatòria, n’ha de quedar constància a
l’expedient.

5. Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal
publicarà, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears, la relació provisional d’aspirants que hagin
superat les proves i hagin resultat seleccionats per accedir al
cos, escala o categoria laboral corresponent, per l’ordre de
puntuació assolida, amb indicació del nom i llinatges, de la
qualificació obtinguda i de les 4 darreres xifres del document
nacional d’identitat.

6. Tots els candidats disposaran d’un termini de tres dies
hàbils, des de la publicació, per efectuar les reclamacions
oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen davant el
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tribunal. A aquesta revisió, hi podran assistir acompanyats d’un
assessor.

7. El tribunal tendrà un termini de set dies hàbils per resoldre
les reclamacions i, tot seguit, farà pública la llista definitiva
d’aprovats, per ordre de puntuació, la qual no podrà contenir un
nombre d’aprovats superior a les places vacants ofertes.

8. El tribunal elevarà aquesta resolució a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en el termini màxim de cinc dies
hàbils, comptadors des de la publicació d’aquella en els llocs
esmentats, a l’efecte procedent.

9. Qualsevol proposta que contravingui el que s’estableix en
aquests articles, serà nul·la de ple dret.

TÍTOL III
ELS COMITÈS TÈCNICS DE VALORACIÓ

Capítol I
Funcions i composició

Article 17
Funcions

La puntuació dels mèrits que s’han de considerar a cada
convocatòria de concurs per a funcionaris de carrera es
realitzarà per un comitè tècnic de valoració, que serà nomenat
per la Mesa del Parlament, a proposta de l’oficial major o de
l’oficiala major, d’entre els funcionaris de la institució
parlamentària o, si n’és el cas i per causes justificades, d’entre
funcionaris d’altres administracions públiques.  

Article 18
Composició del comitès tècnics  de valoració

Totes els comitès tècnics de valoració estaran formats per
tres membres, com a mínim: un president o una presidenta, un
secretari o una secretària i un nombre de vocals determinats per
la Mesa del Parlament. Els membres seran  designats per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears de la manera prevista
als apartats primer i segon de l’article 6 d’aquest reglament
relatiu als tribunals. 

Article 19
Requisits dels membres dels comitès tècnics de valoració
per formar-ne part

1. Els membres dels comitès tècnics de valoració han de
pertànyer a un grup de titulació igual o superior a l’exigit per
a l’ingrés en els cossos o les escales als qual corresponguin els
llocs convocats.

2.  Els membres dels comitès tècnics de valoració s’han
d’abstenir de formar-ne part si concorren en ells els motius
d’abstenció i recusació prevists a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

Capítol II
Funcionament i funcions dels comitès tècnics de valoració

Article 20
Funcionament

1. Al funcionament dels comitès tècnics de valoració li serà
d’aplicació el règim jurídic previst a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, amb les especialitats que es
deriven d’aquest reglament.

2. Per constituir vàlidament el comitè tècnic de valoració, a
l’efecte de celebrar sessions, deliberacions, valoracions,
puntuacions i preses d’acords, es requerirà sempre la presència
del president o la presidenta i del secretari o la secretària i que
hi siguin presents la majoria de membres del comitè. El
president o la presidenta del comitè realitzarà les convocatòries
amb el corresponent ordre del dia.

Article 21
Funcions 

1. Les funcions bàsiques dels comitès tècnics de valoració
seran les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels concursants als llocs
objecte de proveïment d’acord amb el que disposa la
convocatòria corresponent.

b) Elaborar una llista a la qual, per ordre de puntuació, hi
figurin tots els aspirants  presentats i les puntuacions obtingudes
per cada un d’ells.

c) Fer la proposta corresponent de nomenament del
candidat que hagi obtingut la major puntuació, per cada lloc de
treball inclòs a la convocatòria. Aquesta proposta es
comunicarà a la Mesa del Parlament.  

2. Cada un dels membres del comitè tècnic de valoració ha de
puntuar, de forma independent, els diversos mèrits al·legats
pels aspirants.

3. De totes les reunions que celebri el comitè tècnic de
valoració, se n’haurà d’estendre l’acta corresponent, que, en
acabar la sessió o abans de començar la següent, haurà de ser
signada per tots els membres d’aquell que hi hagin assistit. Si
algun membre no volgués signar, se’n deixarà constància a
l’acta i es donarà per vàlida sense la seva signatura.
4. Els membres del comitè tècnic de valoració poden fer
constar a l’acta el seu vot en contra de l’acord adoptat i els
motius que ho justifiquin o, fins i tot, el sentit del seu vot
favorable. Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció
íntegra de la seva intervenció o proposta sempre que aporti en
aquell mateix moment, o dins el termini assenyalat pel president
o la presidenta, un escrit que en contengui fidelment la
intervenció o proposta.
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Capítol III
Resolució de la convocatòria

 Article 22
El procediment de resolució de la convocatòria

1. El comitè tècnic de valoració publicarà al tauler d’anuncis
del Parlament de les Illes Balears i a la seva pàgina web, la
proposta provisional d’adjudicació de les places objecte de
concurs, com a mínim 5 dies hàbils abans de la finalització del
termini de resolució de la convocatòria. 

2. Els interessats, a la vista de l’esmentada proposta
provisional d’adjudicació de places, podran formular
observacions o reclamacions en el termini de dos dies hàbils
comptadors des de la data d’exposició pública al tauler
d’anuncis de la proposta provisional i a la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears.

3. Un cop examinades les observacions i reclamacions
presentades dins el termini i oïts, si es considera convenient, els
possibles afectats per la proposta, el comitè tècnic de valoració
elevarà a definitiva la proposta d’adjudicació de places que
podrà incloure els canvis que siguin conseqüència de les
observacions i reclamacions abans esmentades, si s’escau.

4. La proposta definitiva podrà incloure també, respecte de la
provisional, l’esmena d’ofici dels errors detectats.

5. Es donarà la mateixa publicitat a la proposta definitiva
d’adjudicació de places objecte de concurs que es va donar a la
proposta provisional, però aquesta es publicarà també al
Butlletí Oficial del Parlament de Illes Balears.

6. Vista la proposta definitiva, la Mesa del Parlament
procedirà a la realització dels nomenaments corresponents que
es publicaran al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

7. Finalment es prendrà possessió de les places adjudicades en
els terminis establerts.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera

El tribunal qualificador dels exercicis de la fase d’oposició
podrà acordar, tret que estigui prohibit expressament a les bases
de la convocatòria, que els aspirants facin lectura pública dels
exercicis escrits que puguin integrar l’oposició. 

Disposició addicional segona

Els membres i assessors dels òrgans de selecció percebran
indemnitzacions per raons de servei per participar i assistir a les
tasques que els són pròpies, meritació que regularan les normes
específiques d’aquesta matèria.

Disposició addicional tercera

Els òrgans de selecció adoptaran les mesures escaients, en
aquells casos en què sigui necessari, perquè els aspirants amb
discapacitats gaudeixin de les condicions idònies per realitzar
els exercicis. En aquest sentit, per a aquelles persones amb

discapacitat que ho sol·licitin, s’establiran les adaptacions
possibles en temps i els mitjans per dur a terme els exercicis
esmentats.

Disposició final primera

En tot allò no previst en aquest reglament s’estarà al que
disposa el Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el
Reglament d’ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i 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 comunitat autònoma de les Illes Balears,
així com la legislació bàsica estatal i l’autonòmica de
desplegament. 

Disposició final segona

El present Reglament entrarà en vigor el dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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