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AP) RGE núm. 13953/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball. 3693

AQ) RGE núm. 13954/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.3693

AR) RGE núm. 13955/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Salut i Consum. 3693

AS) RGE núm. 13956/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Presidència del Govern. 3693

AT) RGE núm. 13957/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Vicepresidència i Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius.
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AU) RGE núm. 13981/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (I). 3694

AV) RGE núm. 13982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (II). 3694

AW) RGE núm. 13989/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Eivissa. 3694

AX) RGE núm. 13990/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Formentera. 3694

AY) RGE núm. 13991/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Mallorca. 3694

AZ) RGE núm. 13992/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Menorca. 3694

BA) RGE núm. 13994/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar COVID. 3695

BB) RGE núm. 13995/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar COVID. 3695

BC) RGE núm. 13996/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de l'app Radar COVID per al Govern de les Illes Balears. 3695

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 14166/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució del Fons
COVID-19 estatal destinat a Educació. 3695

B) RGE núm. 14175/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució de la
comissió d'experts en educació infantil. 3695

C) RGE núm. 14179/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
mesures de prevenció de contagis de la COVID-10 a l'inici del curs escolar. 3695
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D) RGE núm. 14180/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a increment d'arribada de pasteres a les nostres illes. 3696

E) RGE núm. 14182/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a recursos tecnològics necessaris als centres educatius. 3696

F) RGE núm. 14184/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·laboració públicoprivada en matèria de turisme en les circumstàncies actuals. 3696

G) RGE núm. 14187/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
de regulació de residus sanitaris. 3696

H) RGE núm. 14188/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
sanitàries i socials de prevenció aprovades per evitar la propagació de la COVID-19 a les Illes Balears. 3696

I) RGE núm. 14189/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon
cable de connexió entre Mallorca i Menorca. 3696

J) RGE núm. 14190/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés
mínim vital. 3697

K) RGE núm. 14191/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
en relació amb l'inici del curs escolar. 3697

L) RGE núm. 14192/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Balears com a destinació segura. 3697

M) RGE núm. 14193/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts per
als autònoms.

3697

N) RGE núm. 14194/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda d'ingressos
no financers de la comunitat autònoma. 3697

O) RGE núm. 14195/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació
davant la segona onada del coronavirus. 3697

P) RGE núm. 141996/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures immediates que adoptarà el Govern per donar solució a l'increment de les llistes d'espera i la demora a les
consultes dels metges especialistes i les intervencions quirúrgiques. 3698

Q) RGE núm. 14197/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament necessari per elaborar uns pressuposts de la CAIB que siguin capaços de fer front a l'emergència sanitària,
econòmica i social a les Illes Balears. 3698

R) RGE núm. 14199/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració del Govern sobre l'aixecament de restriccions sobre viatges. 3698

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 13960/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a donar resposta a la complexitat que impliquen els
escenaris de semipresencialitat i confinament prevists pel sistema educatiu el curs 2020-2021. 3698

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13959/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a extensió de la vigència del Pla "Me cuida"
com a eina de suport a les persones treballadores per compte aliè que han de tenir cura al nucli familiar de persones
afectades per la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball. 3700
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B) RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la biodiversitat marina a les zones
portuàries de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3700

C) RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la
instal·lació de càmeres de videovigilància als espais públics, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 

3701

D) RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a replantejament del
projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. 3702

E) RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impartició del màster
d'advocacia de la UIB en un format mixt, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 3703

F) RGE núm. 13993/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una policia de
suport operatiu, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 3703

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
de Salut i Consum, davant el Ple, sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre
la gestió efectuada en matèria de salut. 3704

B) RGE núm. 13898/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la conciliació. 3704

C) RGE núm. 13984/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple, sobre l'actual situació turística i laboral de les Illes Balears. 3704

3.17. INFORMACIÓ

A) Admissió de l'escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 12/2020, de
28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de
persones a les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19. 3705

B) Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 11127/20. 3705

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència de nomenament d’una funcionària interina per ocupar el lloc de treball d’arxivera del cos
d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació, del Parlament de les Illes Balears 3705

B) Resolució de Presidència de nomenament de sis funcionaris interins per ocupar el lloc de treball d'uixer del
Parlament de les Illes Balears 3706

C) Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, davant l'aïllament o la quarantena per
COVID-19 d'un diputat o diputada. 3708

D) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de
les Illes Balears. 3709
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 1 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4695/20, relativa a inici urgent de les obres de millora
del Museu de Muro, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l’Estat a iniciar, en el termini màxim de sis mesos,
les obres de reforma integral de la secció etnològica
i de la museografia del Museu de Muro.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 1 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8486/20, relativa a formació en COVID-19 a l'EBAP per
lluitar contra la pandèmia, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a obrir, a traves de l’EBAP i amb
coordinació amb la Conselleria de Salut i Consum,
cursos de formació en prevenció en el treball enfront
de la COVID-19. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a establir diferents itineraris
formatius adaptats als sectors de serveis que presta
l’administració pública a les Illes Balears, per tal de

donar formació als empleats públics de conceptes
bàsics com l’origen, els símptomes, l'ús segur del
material de protecció, etc., com a mesures a prendre
per evitar el contagi de la COVID-19, depenent de les
activitats concretes que es duguin a terme a cada lloc
de feina.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària
de dia 2 de juliol de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8911/20, relativa a
protocol sanitari per a un retorn segur dels infants en
edats de 0 a 6 anys als centres d'infantil i primària, amb
les esmenes RGE núm. 10082 i 10083/20, esmenades
amb l'escrit RGE núm. 10224/20), i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a crear, en el termini màxim de dues
setmanes, una mesa constituïda per experts acreditats
en educació en la franja d'edat de 0 a 6 anys i amb
epidemiòlegs i experts de la salut infantil física i
mental, amb l’objectiu d’elaborar, en coordinació
amb els consells insulars i els ajuntaments, un
protocol sanitari específic per a les escoletes
públiques i privades que sigui d'aplicació a partir de
l'inici del pròxim curs. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a adoptar mesures extraordinàries
d’ajut econòmic a les administracions locals titulars
d’escoles infantils atès que la reducció de ràtios
agreuja encara més els costos que actualment
assumeixen aquestes administracions. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a prendre les mesures necessàries per
fer possible la continuïtat dels centres d’educació
infantil autoritzats per la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca i adherits a la xarxa pública
d’escoletes infantils de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a facilitar i incentivar mesures
d’adequació perquè els centres infantils es puguin
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adaptar i tenir l’autorització necessària de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que els
permeti adherir-se a la xarxa pública d’escoletes
infantils de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 2 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària
de dia 2 de juliol de 2020, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8208/20, relativa a
beques educatives, amb l'esmena RGE núm. 10210/20, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a
incrementar la quantitat pressupostada per al sistema
de beques i d'altres ajudes socials a l'estudi, per evitar
que hi hagi un descens en les quanties que perceben
individualment els estudiants

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a
crear una dotació específica per a aquells estudiants
que visquin fora dels seus domicilis familiars per
motiu d'estudi i que per causa del coronavirus hagin
hagut de tornar a les seves cases i tinguin problemes
per poder finançar aquest curs la tornada a les
universitats per realitzar exàmens. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a
crear una dotació específica per causes sobrevingudes
dirigida a aquells estudiants que no han pogut pagar
els terminis de matrícula pendents i per ajudar aquells
que, havent-los pagat, es troben en aquests moments
en situacions econòmiques difícils per poder acabar
el curs. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a
modificar els criteris per a concessió de beques de
cara al curs 2020-2021 perquè la referència
econòmica no siguin les declaracions de la renda de
l'any 2019, sinó les situacions reals laborals de la seva
família després de la crisi del coronavirus. 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a
efectuar una avaluació de l'efecte de les mesures
adoptades en matèria de beques i altres ajudes a
l'estudi sobre la finalització dels estudis en aquests
grups de risc. 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a reduir el preu de les taxes
universitàries per sota del preu màxim establert pel
Ministeri d’Universitats per als pròxims cursos
acadèmics.

A la seu del Parlament, 2 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Helena Benlloch i Bottini

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 8 de juliol de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 4408/20, relativa a trasllat de pacients a
centres sanitaris ubicats fora de l'àrea de salut de la
seva localitat, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a negociar amb les diferents
aerolínies la reserva d’un mínim de places,
especialment per als divendres, per tal de garantir que
els pacients que s’hagin desplaçat per rebre
assistència sanitària a centres o establiments ubicats
fora de l’àrea de salut de la seva localitat puguin
tornar a la seva illa de residència.

A la seu del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 8 de juliol de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 9146/20, relativa a suport ILP

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-045.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010210
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-035.pdf#page=83
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-049.pdf#page=98


BOPIB núm. 64 -  11 de setembre de 2020 3653

medicaments a un preu just, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
Iniciativa Legislativa Popular "Medicaments a un
Preu Just" perquè sigui debatuda al Congrés dels
Diputats. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a promoure la modificació de la legislació
de la Unió Europea, i a la seva consegüent
transposició a la normativa espanyola, per tal que
aquesta permeti conèixer als estats membres i a la
ciutadania tota la informació necessària i requerida
per a l'adequada fixació de preus dels medicaments,
expressant així el compromís amb la transparència i
la rendició de comptes en la fixació i en l'adquisició
de medicaments. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés
dels Diputats a regular el pagament de la indústria
farmacèutica a organitzacions i als professionals
sanitaris, que les quanties d'aquestes retribucions
siguin accessibles a la ciutadania, així com a establir
mesures per garantir la regulació i la màxima
transparència dels possibles conflictes d'interès que
puguin existir en l'àmbit del finançament de la
formació i la divulgació sanitària dins el sistema
públic de salut de les Illes Balears; així mateix, a
garantir la disponibilitat de recursos públics per a la
divulgació sanitària als ciutadans, específicament a
les Illes Balears. 

4. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu
suport a la recerca clínica no comercial i a la
formació sanitària independent finançada amb fons
públics, per la qual cosa insta el Govern espanyol a
promoure la modificació de normativa europea i
espanyola perquè això sigui una realitat, així com a
incorporar mesures per assegurar en els preus dels
medicaments un retorn proporcional a la inversió
pública realitzada en la recerca. L’insta també a crear
la Xarxa d'Assajos Clínics No Comercials del Sistema
Nacional de Salut. 

5. El Parlament de les Illes Balears demana la
modificació de la normativa de patents i d'altres
mesures reguladores per aconseguir una completa
transparència a l'hora de conèixer els preus i costos de
producció i de recerca dels medicaments.

A la seu del Parlament, 8 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 8 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9183/20, relativa a creació d'una comissió no permanent
d'estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos
hídrics, amb l'esmena RGE núm. 9927/20, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

La Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament de les Illes Balears insta la
Mesa del Parlament de les Illes Balears que, d’acord
amb les disposicions dels articles 60 i 61 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, creï una
comissió no permanent, oïda la Junta de Portaveus,
amb la finalitat d’estudiar la situació dels recursos
hídrics de les Illes Balears per tal que, un cop
finalitzades aquestes tasques d’estudi, s’estableixin
els principis sobre els quals aquesta comissió
considera que seria òptim gestionar els recursos
hídrics de les quatre illes.

La comissió a crear estarà organitzada i es regirà
per les regles de funcionament establertes a la secció
primera del capítol III del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i quedarà constituïda mentre duri
la missió per la qual ha estat creada.

El dictamen de la comissió serà votat en el si de la
mateixa comissió.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 8 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4179/20, relativa a reconeixement del poble sahrauí, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ
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H)

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Sàhara Occidental és un territori no autònom sotmès
al Dret Internacional que mai no ha pertangut al
Regne del Marroc i, per això, li exigim que cessi
l'ocupació il·legal del Sàhara Occidental i permeti
l'exercici del dret del poble sahrauí a
l'autodeterminació.

2. El Parlament de les Illes Balears continua
considerant de referència l'Acte de l'Audiència
Nacional que es pronuncia sobre Espanya com
"potència administradora de iure" del Sàhara
Occidental. 

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix el Regne
del Marroc que es produeixi l'immediat alliberament
dels presos polítics i de consciència sahrauís, cessin
les violacions de drets humans a les presons que
controla i es garanteixi la integritat física i psíquica
dels presos, així com que es traslladi la solidaritat
amb les seves famílies. 

4. El Parlament de les Illes Balears continua
denunciant l'espoli dels recursos naturals, tot i les
sentències, al Sàhara Occidental per part del Govern
del Marroc i exigeix a les empreses que operen a la
zona el respecte al dret internacional i als drets de la
població sahrauí, instant els interessats (empreses i
països) a entaular negociacions amb els legítims
representants del Poble Sahrauí (Front Polisari). 

5. El Parlament de les Illes Balears considera que, a
la vista de la greu situació que es viu al Sàhara
Occidental, la MINURSO ha d’ampliar les seves
funcions i comeses al Sàhara Occidental. Per això
instem Nacions Unides que doti la Missió de la
potestat per a la vigilància i la salvaguarda dels drets
humans de la població sahrauí en els territoris
ocupats. 

6. El Parlament de les Illes Balears exigeix a la Unió
Europea que faci efectiva la clàusula de respecte als
drets humans establerta a l'Acord Preferencial amb el
Regne del Marroc. 

7. El Parlament de les Illes Balears vol reforçar la
nostra cooperació política amb la Unió Nacional de
Dones Sahrauís (UNMS) pel paper fonamental i
decisiu que desenvolupen en els campaments de la
població refugiada; i alhora vol fer una crida en
relació amb la seva situació d'invisibilitat, de les
víctimes de la violació dels drets humans, amb
especial referència a les dones desaparegudes en els
territoris ocupats. 

8. El Parlament de les Illes Balears insta les
institucions públiques de l'Estat espanyol a continuar
i incrementar el suport solidari i humanitari tant a la
població refugiada als campaments de Tindouf com
als habitants sahrauís dels territoris ocupats. 

9. El Parlament de les Illes Balears alerta el Govern
espanyol perquè adopti un posicionament ferm i
explícit davant els reiterats intents del Govern del
Regne del Marroc per estendre el seu àmbit de
competència a les aigües pròximes a les Canàries, que
reflecteix un clar interès expansionista que pot acabar
generant més problemes i inestabilitat a la regió. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta Nacions
Unides a promoure sense més dilació la solució justa
i definitiva del conflicte del Sàhara Occidental,
solució que passa per portar a la pràctica el dret
d'autodeterminació del poble sahrauí mitjançant la
celebració del referèndum; i insta el Consell de Drets
Humans de l'ONU a Ginebra a nomenar un relator de
Drets Humans per al Sàhara Occidental. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta a avançar
en l'atorgament d'un estatus diplomàtic a la
Representació del Front Polisari a Espanya, com a
únic i legítim representant del poble sahrauí, així
reconegut per l'ONU; així mateix a avançar en el
reconeixement de la RASD. 

12. El Parlament de les Illes Balears insta els àmbits
universitaris, judicials i politicoadministratius a
continuar treballat per l'aclariment de les actuacions
contra els drets humans ocorregudes al Sàhara
Occidental. 

13. El Parlament de les Illes Balears, especialment,
demana a l'Institut Cervantes que reforci els llaços
culturals i de difusió de la llengua espanyola, segona
al Sàhara Occidental, amb la seva presència en els
campaments de la població refugiada. 

14. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
agraïment a les associacions, les federacions i els
col·lectius solidaris i socials que treballen dia a dia
units per l'amistat amb el poble sahrauí, l’única
finalitat dels quals és aconseguir un futur en llibertat
per al poble germà. En aquest sentit considerem
encomiable la feina de l'Associació Internacional de
Juristes. 

15. El Parlament de les Illes Balears valora la
importància fonamental del programa d'acollida de
nens i nenes "Vacances en Pau", màxim exponent de
la solidaritat i de les relacions d'afecte i proximitat
entre les famílies sahrauís i espanyoles.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
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La secretària en funcions de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 8 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9132/20, relativa a gestió de la demanda de la mobilitat
en temps de pandèmia i adaptació a les fases COVID-19
i a la nova normalitat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

I)

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 de la mobilitat de les persones
amb la incorporació de les noves tecnologies i gestió
intel·ligent de la mobilitat.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
El president en funcions de la comissió
Miquel Vidal i Vidal

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 9 de juliol de 2020, procedí a

debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2689/20, relativa a protecció dels menors davant
imatges violentes als mitjans audiovisuals, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a transposar a l'ordenament jurídic
espanyol el contingut de la Directiva 2018/1808 del
Parlament Europeu i del Consell de 14 de novembre,
per la qual es modifica la Directiva 2010/13/UE sobre
la coordinació de determinades disposicions legals,
reglamentàries i administratives dels estats membres
relatives a la prestació de serveis de comunicació
audiovisual (Directiva de serveis de comunicació
audiovisual), atesa l'evolució de les realitats del
mercat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a modificar la Llei Orgànica de règim
electoral general en allò que es refereix a la difusió de
missatges electorals a qualsevol mena de mitjà
audiovisual, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
d'intercanvi de productes audiovisuals per tal
d'incloure, com a mínim, els següents nous preceptes: 

a) Traslladar-hi tots els preceptes establerts a la
Directiva Europea 2018/1808 pel que fa a la protecció
dels menors i la seva exposició a productes
audiovisuals que contenguin imatges violentes, incitin
a l'odi o a contravenir qualsevol dels preceptes
establerts a l'article 21 de no-discriminació de la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 

b) A prohibir-hi expressament qualsevol missatge
o simbologia d'apologia pública, la negació o la
trivialització flagrant dels crims de genocidi, crims
contra la humanitat i crims de guerra, així com
missatges d'enaltiment o divulgació de l'odi propugnat
pels règims feixistes que tengueren el seu auge durant
el segle XX i les ideologies que els patrocinaren. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a modificar l'ordenament jurídic penal per
tal de prohibir i sancionar expressament l'exhibició i/o
la divulgació en mitjans públics o en espais d'accés
públics del següent: 

- Missatges de negació, trivialització flagrant o
d'apologia dels crims contra la Humanitat i els
crims de guerra. 
- Missatges d'apologia, exaltació o enaltiment de
les ideologies feixistes que tengueren el seu auge
durant el segle XX, d'entre elles, el franquisme i el
nazisme. 
- L'exhibició de qualsevol classe de simbologia
relacionada amb els dos punts anteriors. 
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4. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
formacions polítiques amb representació
parlamentària a les Corts Generals i al Parlament de
les Illes Balears a garantir l’honorabilitat dels mitjans
de comunicació, respectar la pluralitat d’opinions i de
lliure accés a la informació dels mitjans de
comunicació i a garantir que tots ells tinguin accés en
igualtat de condicions als actes públics que organitzin
els partits.

A la seu del Parlament, 14 de juliol de 2020
El secretari en funcions de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 9 de juliol de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 9818/20, relativa a segon enllaç elèctric
submarí Mallorca-Menorca, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

K)

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reclamar a Red Elèctrica d’Espanya
i al Ministeri per a la Transició Ecològica l’agilitació
de totes les gestions per a la redacció del projecte,
l’encàrrec i la instal·lació del segon enllaç elèctric
submarí Mallorca-Menorca. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a trametre un informe tècnic a REE
i al Ministeri per la Transició Ecològica sobre la
necessitat d’instal·lar aquest segon cable per evitar
que es retardi la seva execució. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a gestionar amb el Ministeri per a la
Transició Ecològica que la central tèrmica de Maó
utilitzi el gas natural, en lloc de fuel i gasoil, a les
turbines que generen 240 MW.

A la seu del Parlament, 9 de juliol de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Helena Benlloch i Bottini
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 15 de juliol de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 2712/20, relativa a introducció de la
perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics
sanitaris, amb l'esmena RGE núm. 10844/20, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

L)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incorporar el factor del gènere en la
pràctica sanitària per garantir la perspectiva de gènere
en els diagnòstics i els tractaments. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a desagregar en el Servei de Salut les
malalties per gènere, ja que la seva investigació,
diagnòstic i tractament són distints en homes i dones.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut i Consum que, en coordinació
amb l’Institut Balear de la Dona:

a) Elabori eines de sensibilització i divulgació que
abordin les situacions i els problemes de salut més
rellevants que afecten les dones, de totes les edats.

b) Ofereixi, mitjançant aquestes eines, una
informació de qualitat destinada a la societat en
general, mitjançant la utilització d’un llenguatge
accessible en el qual s’abordi la salut de la dona en un
sentit ampli, que vagi més enllà del concepte
“d’absència de malaltia”; i introdueixi el marc de la
perspectiva de gènere com a determinant en l’àmbit
de la salut, en el de les desigualtats entre homes i
dones, els aspectes socials i la diversitat cultural i
multiculturalitat.

A la seu del Parlament, 21 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 15 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7434/19, relativa a Policia Nacional de Maó, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ
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M)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat a construir la nova Comissaria de la Policia
Nacional de Maó en compliment del Pla
d'Infraestructures del Ministeri de l'Interior, de
manera que les obres comencin abans del 31 de
desembre de 2020 a fi que aquesta infraestructura
pugui ser una realitat l’any 2021.

A la seu del Parlament, 23 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 15 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7500/19, relativa a oferta pública i formació de policies
locals, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

N)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a seguir impulsant de manera
coordinada amb la FELIB i els ajuntaments de les
Illes Balears els processos selectius d’estabilització i
ampliació de les plantilles de policies locals dels
municipis de les Illes Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a iniciar els cursos bàsics de
formació de policies locals un cop hagin finalitzat els
processos selectius, seguint l’establert a la Llei de
coordinació de policies locals. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar la implantació dels mitjans
necessaris per poder dur a terme els cursos bàsics de
policies locals a l’illa de Menorca i a l’illa d'Eivissa.

A la seu del Parlament, 23 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de
les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 16 de
juliol de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8159/20, relativa a sol·licitud de
reactivació de la formació nàuticopesquera, amb
l'esmena RGE núm. 10870/20, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

O)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reactivar la resta de cursos de
Formació nàuticopesquera necessaris per
l’enrolament en embarcacions, en el més breu espai
de temps possible, especialment el curs de Formació
Bàsica, sempre sota les mesures que marqui el
protocol de seguretat sanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a seguir ampliant i adequant l’oferta
formativa existent de la formació professional de la
família marítimopesquera en les seves diferents
modalitats, especialment la formació en línia.

A la seu del Parlament, 21 de juliol de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia García i Sastre
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de
les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 16 de
juliol de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8744/20, relativa a regulació
normativa del teletreball, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

P)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incloure a les agendes de les meses
de treball sectorials amb sindicats, patronals i
associacions empresarials el debat i la presa d’acords
consensuats sobre les bases i les necessitats de totes
les parts quant al teletreball i d’altres possibles
mesures de flexibilitat laboral. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la redacció i la tramitació, juntament amb
sindicats i patronals, d’un projecte normatiu sobre el
teletreball en tots els sectors productius, que
determini les condicions d’aquesta modalitat de
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treball a fi d’aportar seguretat en la relació laboral a
distància. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure, juntament amb sindicats i
patronals, la consideració de mesures de teletreball i
de les regulacions normatives que puguin aprovar-se
al respecte, en la renovació dels convenis col·lectius
d’àmbit estatal, autonòmic i empresarial que es vagin
produint.

A la seu del Parlament, 21 de juliol de 2020
La secretària en funcions de la comissió
Maria Antònia García i Sastre
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 16 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2713/20, relativa a mesures transversals per prevenir i
combatre el suïcidi infantojuvenil, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

Q)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a elaborar en
els seus respectius àmbits d’actuació un Pla Integral
de prevenció del suïcidi i del maneig de la conducta
suïcida, que abordi el suïcidi infantojuvenil amb els
recursos necessaris i les mesures específiques
adreçades a tota la comunitat. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a crear i revisar protocols escolars
sobre aquest tema, a través de l’Observatori del
Suïcidi conjuntament amb els centres i organismes
directius corresponents.

A la seu del Parlament, 21 de juliol de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 16 de juliol de 2020, procedí a

debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3266/20, relativa a reforçar les garanties per evitar el
lloguer de ventres, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

R)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
rebuig a la pràctica dels ventres de lloguer perquè
soscaven els drets de les dones, especialment de les
més vulnerables, i mercantilitzen els seus cossos i les
seves funcions reproductives. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a reforçar les garanties per tal d’evitar
aquesta pràctica ja prohibida per llei. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a sancionar fortament les agències que es
dediquen a aquesta activitat i a considerar la
possibilitat de recórrer a altres mesures legals que
reforcin el compliment de la legislació actual per
evitar els ventres de lloguer al conjunt de l’Estat. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar la instrucció de 5 de octubre de
2010 per a la inscripció registral dels nins i les nines
nascuts de ventres de lloguer.

A la seu del Parlament, 21 de juliol de 2020
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 22 de juliol de 2020, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9145/20, relativa a la incorporació dels treballadors
fixos discontinus a l'aeroport de Menorca, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

S)

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
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dia 1 d’agost, així com també el personal de
l’Aeroport d’Eivissa, si escau. 

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 i
també el personal de l’Aeroport d’Eivissa, si escau.

A la seu del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Maria Pilar Carbonero i Sánchez

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 23 de juliol de
2020, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 9148/20, relativa a reactivació de
l'activitat firaire, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

T)

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears, els consells insulars i la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) a elaborar conjuntament un protocol
específic amb mesures de seguretat sanitària
concretes i a habilitar noves ubicacions que permetin
reiniciar el més aviat possible l’activitat del col·lectiu
firaire a les nostres illes, sempre comptant amb totes
les garanties sanitàries necessàries.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) a coordinar i proposar als ajuntaments que
estudiïn la possibilitat d’exonerar el pagament de les
taxes municipals aplicades a les fires, si els
ajuntaments ho consideren oportú i durant el termini
que decideixin els seus respectius plens.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a
facilitar l’accés als crèdits ICO i ISBA al col·lectiu
dels firaires amb una mancança de 12 mesos des de
l’inici de la seva activitat per poder afrontar els seus
pagaments.

A la seu del Parlament, 1 de setembre de 2020
La secretària en funcions de la comissió

Maria Antònia Truyols i Martí
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de
les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 30 de
juliol de 2020, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 10088/20, relativa a oci segur, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

U)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a fer feina conjuntament amb totes les
administracions implicades, per tal de lluitar de
manera decidida contra l’activitat clandestinitat i
contra l’intrusisme, en benefici de la salut pública i de
la seguretat sanitària de Balears com a destinació
turística. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a donar compte al Parlament de les
solucions que finalment s’adoptin a aquest respecte.

A la seu del Parlament, 30 de juliol de 2020
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antonia Martín i Perdiz

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 1 de juliol de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9136/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació
del 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, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7
i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 8 de juliol de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8525/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
racionalització de l'administració pública i els càrrecs
polítics de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5,
vots en contra 6 i abstencions 1.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i

Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 9 de juliol de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2180/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cessament de la
consellera d'Afers Socials i Esports, amb el resultat
següent: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 6
i abstencions 1.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 15 de juliol de 2020, rebutjà el 
Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 7434/19, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Policia Nacional de Maó, amb el resultat següent: vots
emesos 11, vots a favor 1, vots en contra 8 i abstencions
4.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial

del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 22 de juliol de 2020, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9708/20, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajornament de la nova
taxa sobre serveis de reparació i manteniment
d'embarcacions, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra

7 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 3, vots en contra

7 i abstencions 2.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 23 de juliol de
2020, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9966/20, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la realització d'una
auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència)
del Govern de les Illes Balears i del seu sector públic
instrumental davant la dramàtica situació pressupostària i del
financera de la CAIB en el context actual de crisi econòmica i
social, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 4,
vots en contra 7 i abstencions 1.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de

les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 30 de
juliol de 2020, rebutjà el  Punt 1 de la Proposició no de
llei RGE núm. 10088/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a oci segur, amb el resultat següent: vots emesos
10, vots a favor 4, vots en contra 6 i abstencions 0.

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

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre l'actual situació dels Serveis Ferroviaris
de Mallorca (SFM) i sobre el deficient finançament de les
Illes quant a transports (RGE núm. 5186/20 i 8785/20).

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-046.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-031.pdf#page=95
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-018.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-051.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-053.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-055.pdf#page=34
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A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
15 de juliol de 2020, tengué lloc la compareixença del conseller
de Mobilitat i Habitatge, qui, acompanyat dels directors gerents
d'SFM i de CTM, de la responsable de Comunicació, de la cap
de Gabinet, del secretari general, de l'assessora tècnica, de la
cap de la Secretaria de Gabinet i de la interlocutora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del director general de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears sobre les demandes
judicials presentades per diversos membres del comitè
d'empresa de Liquid Media, SL (RGE núm. 1904/20).

A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 16 de juliol de 2020,
tengué lloc la compareixença del director general de
l'EPRTVIB, qui, acompanyat de la gerent i la directora de
gestió de l'EPRTVIB, dels directors de Transmèdia d'IB3 i
d'IB3 Ràdio i del cap d'Esports d'IB3 Televisió, informà sobre
el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del rector de la Universitat de les Illes

Balears sobre la tasca que desenvolupa la Universitat, la
situació i les necessitats d'aquesta davant els nous reptes de
futur (RGE núm. 3233/20).

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
16 de juliol de 2020, tengué lloc la compareixença del rector de
la Universitat de les Illes Balears, qui, acompanyat dels
vicerectors de Docència, de Campus, Cooperació i Universitat
Saludable, d'Investigació i Internacionalització i de Títols i
Noves Tecnologies, de les vicerectores d'Estudiants,
d'Economia i Infraestructures i de Professorat, de la secretària
general, d'una persona del servei de Comunicació i d'una del
Gabinet de Protocol, informà sobre el tema indicat.

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

Vicenç Thomas i Mulet
 

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença urgent del conseller de Medi

Ambient i Territori davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial sobre l'extensió, de forma unilateral,
per la República d'Algèria de la seva zona econòmica
exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc Nacional de
Cabrera (RGE núm. 3591/20).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
8 de juliol de 2020, aprovà per unanimitat recaptar la
compareixença urgent del conseller de Medi Ambient i
Territori per informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de compareixença del conseller de Mobilitat i

Habitatge davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial sobre l'actual situació de Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) (RGE núm. 5186/20).

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
8 de juliol de 2020, aprovà per unanimitat recaptar la
compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge per
informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Empat en el resultat de la votació de la Proposició no de

llei  RGE núm. 9638/20.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
8 de juliol de 2020, a la votació de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella, es produí un empat;
per tant, després de tres votacions amb el mateix resultat,
d'acord amb l'article 101.3 del Reglament de la cambra, la
proposició no de llei esmentada serà sotmesa a la decisió del
Ple de la cambra.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-051.pdf#page=23
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D)
Empat en el resultat de la votació de la Proposició no de

llei  RGE núm. 8124/20.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 15 de juliol de 2020, a la votació
de la proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19, es
produí un empat; per tant, després de tres votacions amb el
mateix resultat, d'acord amb l'article 101.3 del Reglament de la
cambra, la proposició no de llei esmentada serà sotmesa a la
decisió del Ple de la cambra.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Empat en el resultat de la votació de la Proposició no de

llei  RGE núm. 8810/20.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
15 de juliol de 2020, a la votació de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una
formació mínima dels bombers de les Illes Balears, es produí
un empat; per tant, després de tres votacions amb el mateix
resultat, d'acord amb l'article 101.3 del Reglament de la
cambra, la proposició no de llei esmentada serà sotmesa a la
decisió del Ple de la cambra.

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

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.3. DECRETS LEGISLATIUS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2020, d'acord amb l'article 155 del
Reglament del Parlament, resta assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 13904/20, del Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica l'aprovació del Decret
legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, publicat
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 150, de 29 d'agost
de 2020, i acorda que es publiqui al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears als efectes prevists al títol VII
del Reglament de la cambra, relatiu a control sobre les
disposicions del Govern amb força de llei.

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)

DECRET LEGISLATIU 1/2020, DE 28 D’AGOST, PEL
QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI

D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’avaluació ambiental de projectes, plans i programes és un
procediment per a la prevenció d’impactes ambientals negatius,
amb la valoració prèvia de la millor entre diferents alternatives,
inclosa l’alternativa zero, i l’establiment de mecanismes de
prevenció, correcció o compensació, per la qual cosa és un
instrument útil per a la protecció del medi ambient, el benestar
ciutadà i la salut, de manera compatible amb el
desenvolupament econòmic i social.
 

En desplegament dels principis que recullen els articles 2 i
6 del Tractat de la Unió Europea i 191 a 193 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea, es dictaren la Directiva
2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny
de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans
i programes en el medi ambient, i la Directiva 2011/92/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011,
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient, que substituí
la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985,
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient, i que ha estat
modificada per la Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu
i del Consell, de 16 d’abril.
 

Les directives recullen resolucions internacionals sobre
avaluació ambiental, d’entrada les que aprova l’Assemblea
General de les Nacions Unides, com la Carta Mundial de la
Naturalesa, aprovada el 28 d’octubre de 1982, o el principi 17
de la cèlebre Declaració de Rio de 1992, adoptada en el si de
la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient
i el Desenvolupament. En matèria transfronterera, incorporen
el Conveni d’Espoo, de 25 de febrer de 1991, ratificat per la
Unió Europea i per l’Estat espanyol, i el Protocol de Kíev, de
21 de maig de 2003.
 

D’acord amb l’article 45 de la Constitució Espanyola, els
poders públics han de vetllar per la utilització racional dels
recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la
qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient.

II

El repartiment competencial, d’acord amb l’article
149.1.23a de la Constitució espanyola, atribueix a l’Estat la
competència de la regulació bàsica en matèria de medi ambient
i reserva explícitament a les comunitats autònomes
l’establiment de normes addicionals de protecció.
 

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, atribueix a la comunitat
autònoma, en l’article 30.46, la competència exclusiva en
matèria de «Protecció del medi ambient, ecologia i espais
naturals protegits, sens perjudici de la legislació bàsica de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-044.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-048.pdf#page=25
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l’Estat. Normes addicionals de protecció del medi ambient».
Per tant, la comunitat autònoma té la competència exclusiva en
matèria de protecció en tot allò que no hagi regulat l’Estat en
la legislació bàsica.
 

Tanmateix, segons doctrina del Tribunal Constitucional
(des de la STC 13/1998, de 22 de gener), el procediment
d’avaluació ambiental no és l’execució d’una competència de
medi ambient, sinó que és adjectiu del procediment
d’autorització o aprovació, validant-se així que l’Estat es
reservi l’avaluació ambiental dels projectes, els plans i els
programes en els quals actuï com a òrgan substantiu. Això no
obstant, el Tribunal Constitucional també ha precisat que, en
aquests casos, s’ha de garantir la participació de les comunitats
autònomes.
 

La Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, va dur a terme una revisió d’aquest instrument
jurídic de control previ, integrant en una sola norma els
procediments d’avaluació d’impacte ambiental de projectes
(AIA) i d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes
(AAE), amb un esquema similar per a tots dos procediments,
que unifica la terminologia i desplega una regulació prou
exhaustiva, amb l’explícita intenció d’uniformitzar la regulació
a l’àmbit estatal. 

La primera regulació pròpia a les Illes Balears de
l’avaluació de l’impacte ambiental fou el Decret 4/1986,
d’implantació i regulació dels estudis d’impacte ambiental,
aprovat pel Consell de Govern de dia 23 de gener de 1986,
considerat com una normativa provisional i de rang insuficient,
que complia amb la transposició de la Directiva 85/337/CEE.
Aquesta regulació fou modificada, de manera parcial, pel
Decret 85/2004, d’1 d’octubre.

Vint anys després, es va promulgar la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, modificada en
nombroses ocasions; concretament, per la disposició addicional
desena de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives; per la Llei 6/2009, de
17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l’activitat econòmica de les Illes Balears; per la
disposició addicional tercera de la Llei 7/2012, de 13 de juny,
de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible; i
finalment per la disposició derogatòria única de la Llei 2/2014,
de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
 

La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de
les Illes Balears, aprofità l’ocasió de l’adaptació a la nova llei
estatal per derogar i substituir la Llei 11/2006 i les seves
modificacions, a fi d’aportar claredat i seguretat jurídica. Així
mateix, en adaptació a la disposició addicional setena de la Llei
21/2013, reconduí l’avaluació de repercussions dels plans, els
programes i els projectes sotmesos a avaluació ambiental
susceptibles d’afectar els espais Xarxa Natura 2000, als
procediments d’avaluació ambiental. 

III 

La Llei 12/2016 incorporava els principis de transparència
de l’actuació administrativa i modernització de l’Administració
amb l’impuls de la tramitació electrònica.
 

Un dels ítems més segurs per mesurar la qualitat d’una
democràcia és la transparència informativa; així ho entén la
Unió Europea, que en la Carta dels drets fonamentals (Tractat
de Lisboa) inclou el dret d’accés als documents (article 42),
desplegat a la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la
reutilització de la informació del sector públic, modificada per
la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 26 de juny de 2013. El Conveni 205 del Consell d’Europa
de 2009, sobre accés a documents públics, tot i que no ha estat
ratificat per Espanya, ha esdevingut una fita en la regulació de
la transparència i se’n reconeixen les traces en la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
 

La matèria de medi ambient ha estat pionera en el camp de
la transparència i la participació. La Directiva 90/313/CE ja
afirmava que «l’accés a la informació sobre medi ambient
milloraria la protecció ambiental». Sense escatimar el valor
d’altres precedents de dret internacional, cal reconèixer la fita
que representà el Conveni sobre l’accés a la informació, la
participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la
justícia en matèria de medi ambient, aprovat a Aarhus el 25 de
juny de 1998, que signaren tant la Unió Europea com l’Estat
espanyol. Aquest conveni és el germen de les directives
2003/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener
de 2003, relativa a l’accés del públic a la informació
mediambiental, i 2003/35/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de maig de 2003, per la qual s’estableixen
mesures per a la participació del públic en l’elaboració de
determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient,
i també de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, d’informació,
participació i accés a la justícia en matèria de medi ambient.

La Llei 12/2016 n’incorporà les determinacions, adaptades
a les administracions de les Illes Balears, i en desplegà els
efectes en els tràmits ambientals. Així mateix, la llei aprofundia
en la utilització de mitjans electrònics com a manera habitual
de comunicació, per facilitar la participació, la transparència i
l’accés a la informació, en la línia de la legislació bàsica sobre
el procediment administratiu i de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 

En la mesura en què ho permeten la regulació bàsica i la
complexitat de la matèria, també procurava simplificar la
tramitació sense perdre el rigor i l’exigència en la preservació
ambiental, tant en el procediment d’avaluació ambiental mateix
com en el de repercussions de la Llei 5/2005.

En general, i atesa la vocació de la Llei 21/2013 de ser una
norma completa i d’aplicació directa, es va descartar l’opció de
transcriure-la en la Llei 12/2016 i es va preferir circumscriure
la regulació autonòmica al desplegament normatiu de les
especificitats a les Illes Balears, tret quan es va considerar que
era més pràctic i clar refondre la regulació de la llei bàsica amb
les aportacions pròpies.  

IV

Després de l’entrada en vigor de la Llei 12/2016 es
produïren una sèrie de novetats que en recomanaren la
modificació, que es va dur a terme per la Llei 9/2018, de 31 de
juliol.
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En primer lloc, la Llei 12/2016 no havia transposat
íntegrament la Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i
del Consell, de 16 d’abril, que modificà la Directiva
2011/92/UE, atès que, en aquell moment, no havia estat
transposada per l’Estat ni havia entrat en vigor, cosa que succeí
el 15 de maig de 2017.

Per altra banda, a conseqüència del qüestionament de la
constitucionalitat d’una sèrie d’articles de la Llei 12/2016, es
va produir un acord d’interpretació en el marc de la Comissió
Bilateral de Cooperació Administració General de
l’Estat-Comunitat autònoma de les Illes Balears, que fou
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 22 de juny
de 2017, i en el Butlletí Oficial de l’Estat del mateix dia; i un
recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 9.4, 26.2 i
33.1.a), que foren anul·lats per la STC 109/2017, de 21 de
setembre (BOE de 13 d’octubre).

Finalment, s’aprofitava l’avinentesa d’aquesta revisió per
introduir-hi algunes precisions per resoldre llacunes que
s’havien detectat o dubtes en l’aplicació pràctica.

V

El Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg
balear d’espècies amenaçades i d’especial protecció, les àrees
biològiques crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de
les Illes Balears, crea la figura d’Àrea Biològica Crítica, que és
l’àmbit geogràfic definit en el pla corresponent, com a àrea
crítica per a la supervivència de l’espècie, amb una delimitació
cartogràfica i descripció concisa de les seves característiques.
El Decret estableix que la declaració d’una àrea com a
biològica crítica ha d’expressar, entre altres determinacions, la
concreció d’aquelles activitats, obres, instal·lacions públiques
o privades que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental d’acord amb la normativa vigent, amb relació a la
conservació de l’espècie.

La disposició addicional vuitena de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, preveu la figura dels bancs
de conservació de la naturalesa, com a conjunt de títols
ambientals o crèdits de conservació atorgats pel Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i, si s’escau, per les
comunitats autònomes, que representen valors naturals creats
o millorats específicament.

La Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de
la biodiversitat, afegeix a la Llei 42/2007 una disposició
addicional desena, que determina que només s’han de sotmetre
a avaluació ambiental estratègica els plans de gestió d’espais
naturals protegits o dels llocs de la Xarxa Natura 2000  que
estableixin el marc per a la futura autorització de projectes
legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
  

En data 21 de setembre de 2018 es pren acord de la
Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de
l’Estat–Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació
amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les
Illes Balears, publicat al BOIB núm. 146 de 22 de novembre de
2018. Amb aquest acord, ambdues parts consideren resoltes les
discrepàncies manifestades amb relació a una sèrie d’articles i
disposicions d’aquesta Llei. Pel que fa a l’avaluació ambiental,
s’aclareix la interpretació de la remissió que els articles 41.e),

44.i) i 45.5 fan a la legislació ambiental, així com la
interpretació de la disposició transitòria dotzena de conformitat
amb la legislació ambiental.

Per altra banda, en data 7 de desembre de 2018 entra en
vigor la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica,
entre d’altres, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, amb l’objectiu fonamental de completar la
transposició a l’ordenament jurídic estatal de la Directiva
2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril.

A més, la sentència del Tribunal Constitucional núm.
113/2019, de 3 d’octubre de 2019, estima parcialment el recurs
d’inconstitucionalitat interposat contra determinats apartats de
la Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears, i declara inconstitucional i nul l’incís "del Consell de
Ministres," contingut en l'apartat primer de l'art. 9 de la Llei
12/2016, de 17 d'agost, després de la reforma realitzada per
l'article únic.3 de la Llei 9/2018, de 31 de juliol.

Finalment, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica, trasllada la perspectiva climàtica
als procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i
projectes, que hauran de tenir en compte els objectius de la llei
i els del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic. A
aquests efectes, la nova formulació, adaptació o revisió de
qualsevol pla sotmès a avaluació ambiental estratègica haurà
d’incorporar una anàlisi del seu impacte sobre les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle, directes i induïdes, així com
mesures destinades a minimitzar-les o compensar-les en cas que
no es puguin evitar; una anàlisi de la vulnerabilitat actual i
prevista davant els efectes del canvi climàtic i mesures
destinades a reduir-la, i una avaluació de les necessitats
energètiques del seu àmbit d’actuació i la determinació de les
mesures necessàries per minimitzar-les i per garantir la
generació d’energia d’origen renovable. 

VI

La Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la
Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears, a la seva disposició final tercera, autoritza el Consell
de Govern de les Illes Balears per elaborar, abans del 31 de
desembre de 2020, un Text refós de la Llei 12/2016, de 17
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, al qual
s’han d’incorporar les disposicions contingudes en aquesta llei
i en qualsevol altra norma de rang legal aplicable en matèria
d’avaluació ambiental, inclosa, i en el que hi tengui relació, la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental, com també, si escau, per adequar-la als
preceptes bàsics de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, amb autorització per regularitzar, aclarir
i harmonitzar les disposicions objecte de refosa. 

La delegació legislativa es realitza en virtut del que disposa
l’article 48.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, que
diu:
 

El Parlament pot delegar en el Govern de la Comunitat
Autònoma la potestat de dictar normes amb rang de llei, en els
mateixos termes i supòsits de delegació prevists en la
Constitució.
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Igualment, l’article 19.4 de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears establia que «correspon al
Consell de Govern (…) 4. Aprovar els decrets legislatius, amb
la delegació prèvia del Parlament, en els termes prevists en
l’Estatut d'autonomia»; previsió avui recollida en l’article 17.d)
de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes
Balears.

Així mateix, s’ha incorporat la modificació dels annexos I
i II de la Llei 12/2016 relativa a l’avaluació ambiental de
projectes d’instal·lacions d’energia solar que s’ha produït amb
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 en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. També s’ha revisat el text per
adaptar-ho a la nova regulació introduïda pel Reial decret llei
23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, que,
a la vegada, ha modificat diversos apartats de la Llei estatal
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental.

VII

Aquesta Llei consta d’un article únic pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears
una disposició derogatòria i una disposició final.

El Text refós consta de sis títols, inclòs el preliminar, amb
la qual cosa s’adapta a l’arquitectura de la legislació bàsica,
dues disposicions addicionals, una disposició transitòria, tres
disposicions finals i dos annexos.
 

El títol preliminar, a més d’establir l’objecte i l’abast de la
Llei, també recull, en les finalitats de la norma, els principis de
dret internacional, europeu i de la legislació bàsica. Així
mateix, tal com s’ha apuntat, s’hi regula el compromís amb la
participació, la transparència i l’administració electrònica, i el
conflicte entre la publicitat i la confidencialitat de les dades.

El títol primer tracta sobre la cooperació interadministrativa
i l’òrgan ambiental de les illes Balears, regulant la consulta
preceptiva a l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma en els
plans, els programes i els projectes que ha d’avaluar
l’Administració general de l’Estat.

El títol II regula l’àmbit d’aplicació de l’avaluació
ambiental i les seves conseqüències.  

El títol III regula els procediments d’avaluació ambiental.
En la documentació dels estudis d’impacte ambiental s’inclou,
a més del contingut mínim que estableix la llei bàsica, un annex
d’incidència paisatgística, tenint present tant l’actiu que
representa el paisatge a les Illes Balears com la vigència del
Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d’Europa el
20 d’octubre de 2000, que entrà en vigor a l’Estat espanyol l’1
de març de 2008. També s’hi inclou un annex consistent en un
estudi sobre l’impacte directe i induït sobre el consum
energètic, la punta de demanda i les emissions de gasos amb
efecte hivernacle, i també la vulnerabilitat davant el canvi
climàtic.

El títol IV tracta sobre l’avaluació de les repercussions als
espais Xarxa Natura 2000. 

Finalment, el títol V regula el seguiment dels procediments
ambientals, la protecció de la legalitat ambiental, el
restabliment de l’ordre jurídic pertorbat i el règim sancionador.
 

La disposició addicional primera d’aquest text refós regula
els bancs de conservació de la naturalesa, atorgant la
competència per a la seva creació al conseller competent en
matèria de medi ambient.

La disposició addicional segona recull les remissions
normatives.

La disposició final primera autoritza al Govern a dictar les
disposicions necessàries per executar-lo i desplegar-lo, així
com a adaptar els annexos a les modificacions que exigeixi la
normativa comunitària o la normativa bàsica estatal.

La disposició final segona modifica la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

La disposició final tercera modifica la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Finalment, es recullen els annexos dels projectes sotmesos
a avaluació ambiental. 

Per altra banda, la disposició derogatòria d’aquest decret
legislatiu, a més de la clàusula derogatòria genèrica, deroga
específicament la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears, la Llei 9/2018, de 31 de juliol,
per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, l’apartat
4.a) de l’article únic de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de
mesures urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional
de Tennis Rafael Nadal —d’acord amb el dictamen del Consell
Consultiu, s’ha precisat que aquesta derogació afectarà les
avaluacions ambientals que s'iniciïn a partir de l’entrada en
vigor del decret legislatiu—, i l’apartat f) de l’article 124.1 de
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La disposició final única en regula l’entrada en vigor.

Així doncs, en aplicació de la disposició final tercera de la
Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears, s'ha elaborat el present text refós de la Llei 12/2016,
de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears. Així
mateix, s’incorpora el contingut de la STC dictada el 3
d’octubre de 2019.

Segons el que s’ha exposat, aquest Decret legislatiu s'ajusta
als principis de bona regulació actualment prevists en l'article
129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Així, la
norma és respectuosa amb els principis de necessitat, eficàcia
i proporcionalitat en tant que amb la qual s'aconsegueix la
finalitat perseguida, que consisteix a permetre a l'operador
jurídic disposar d'un text únic, que faciliti el coneixement i la
comprensió de normativa autonòmica balear en matèria
d'avaluació ambiental. Així mateix, és coherent amb la resta de
l'ordenament jurídic, particularment amb la legislació bàsica
estatal sobre avaluació ambiental, i els seus objectius es troben
clarament definits, per la qual cosa compleix els principis de
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seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i
simplificació.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient i
Territori, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears,
i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia
28 d‘agost de 2020, dict el següent,

DECRET

Article únic
Aprovació del Text refós de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears

S’aprova el text refós de la Llei d’avaluació ambiental de
les Illes Balears, el text del qual s’insereix tot seguit.

Disposició derogatòria única

1. Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s’oposin a aquest Decret legislatiu i al Text refós que
aprova.

2. Queden derogades en concret les normes que excloguin
d’avaluació ambiental plans, programes o projectes de
l'avaluació ambiental en supòsits no prevists en aquest Text
refós.

3. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les
Illes Balears, excepte la referència a la disposició addicional
cinquena de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a
les Illes Balears.

b) Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la
Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears.

c) L'apartat 4.a) de l'article únic de la Llei 5/2012, de 23 de
maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal, pel que fa a les
avaluacions ambientals que s’iniciïn a partir de l’entrada en
vigor d’aquest decret legislatiu.

d) L’apartat d) de l’article 124.1 de la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entraran
en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Palma, 28 d’agost de 2020
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit

L’objecte d’aquesta Llei és regular l’avaluació ambiental
dels plans, els programes i els projectes que puguin tenir
efectes significatius sobre el medi ambient a les Illes Balears,
en l’exercici de les competències que estableix l’article 30.46
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i en el marc de la
legislació bàsica continguda en la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, i de les directives europees
aplicables, sense perjudici de les competències que
corresponguin a l’Administració general de l’Estat d’acord amb
la legislació bàsica estatal.

Article 2
Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei són:

1. Regular un procediment d’intervenció administrativa
ambiental que garanteixi un nivell de protecció del medi
ambient elevat i el desenvolupament sostenible, harmonitzant
el desenvolupament econòmic amb la protecció i la millora del
medi ambient, la biodiversitat, la qualitat de vida, la salut
humana i els recursos naturals, mitjançant:

a) La integració dels aspectes ambientals en l’elaboració i
l’adopció, l’aprovació o l’autorització dels plans, els programes
i els projectes.

b) L’anàlisi i la selecció d’alternatives ambientalment
viables, inclosa l’alternativa zero.

c) L’establiment de les mesures que permetin prevenir,
corregir i, si escau, compensar els efectes adversos sobre el
medi ambient.

d) L’establiment de mesures de vigilància, seguiment i
sanció necessàries per complir les finalitats d’aquesta llei.

2. Adaptar la legislació autonòmica ambiental de les Illes
Balears a la legislació comunitària i estatal. En aquest sentit:

a) Se subjecten els procediments d’avaluació ambiental als
principis que estableixen la normativa europea i estatal bàsica,
entre ells, el principi de precaució i acció cautelar, el d'acció
preventiva, correcció i compensació dels impactes sobre el
medi ambient, el principi «qui contamina paga», el
desenvolupament sostenible i l'actuació d’acord amb el millor
coneixement científic disponible.

b) En l’aplicació d’aquesta llei, s'atindrà a les definicions
establertes en la llei bàsica estatal d'avaluació ambiental.

3. Racionalitzar, simplificar i agilitzar els procediments
administratius de control ambiental, garantint la col·laboració
efectiva i la coordinació entre totes les administracions
públiques competents i aplicar el principi de proporcionalitat
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entre els efectes sobre el medi ambient dels plans, programes
i projectes, i el tipus de procediment d'avaluació als quals han
de sotmetre's.

4. Fomentar la participació real i efectiva dels ciutadans en la
presa de decisions, democratitzant els procediments
administratius regulats en aquesta llei, i garantir l’efectivitat en
el compliment dels tràmits de consultes, informació i
participació pública prevists.

5. Promoure la cultura de la transparència i la utilització de
mitjans electrònics per facilitar la participació i l’accés a la
informació.

6. Promoure la responsabilitat social per mitjà del coneixement
dels efectes sobre el medi ambient que porten implícits la
posada en marxa o l’execució dels plans, els programes i els
projectes que regula aquesta llei.

Article 3
Informació ambiental, participació pública i sostenibilitat
social

1. L’òrgan ambiental, els òrgans substantius i els promotors han
de garantir la participació real i efectiva dels ciutadans en la
presa de decisions en matèria de medi ambient, i també el dret
d’accés a la informació ambiental, en la forma i els termes que
s’estableixen en la normativa que en regula l’exercici.

2. Durant els tràmits d’audiència i d’informació pública, o en
qualsevol altre que permeti la participació de les persones
interessades, tota la documentació objecte d’aquest tràmit ha de
ser accessible en un format digital i informàtic.

3. Amb la finalitat d’identificar les persones interessades que
han de ser consultades, la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, com a òrgan ambiental de les Illes Balears, i les
administracions públiques que puguin actuar com a òrgans
substantius, podran crear registres per a la inscripció de les
persones físiques o jurídiques que acreditin la condició de
persona interessada.

4. La documentació objecte d’informació pública:

a) S’ha de publicar en les seus electròniques o pàgines web
corresponents d’una manera clara, estructurada i comprensible
per a les persones interessades, preferiblement en formats
reutilitzables. Es poden preveure reglamentàriament formes
addicionals de publicitat.

b) Ha de respectar les limitacions d’accés a la informació
pública, d’acord amb l’article següent referit a la
confidencialitat.

5. La informació ha de ser comprensible i d’accés fàcil, i s’ha
de procurar que estigui a disposició de les persones amb
discapacitat, de conformitat amb el principi d’accessibilitat
universal.

6. D’acord amb la legislació aplicable, és pública l’acció per
exigir davant els òrgans administratius i els tribunals de la
jurisdicció contenciosa el compliment del que disposa aquesta
llei.

7. L’òrgan ambiental i els òrgans substantius han de tenir en
compte la valoració social dels projectes en les seves decisions.

Article 4
Confidencialitat

1. Aquesta llei s’ha de complir respectant la confidencialitat de
les informacions aportades pel promotor i la normativa
aplicable al secret industrial i comercial, la protecció de dades
de caràcter personal, la protecció d’espècies i d’altres.

2. En el cas que el promotor sol·liciti la confidencialitat d’una
part de la documentació, ho haurà d’indicar i justificar
suficientment, aportant a l’òrgan substantiu una còpia de la
documentació en els termes que consideri adequats per
sotmetre-la a la informació pública.

3. En el supòsit de l’apartat anterior, l’òrgan competent per a la
tramitació de la informació pública resoldrà motivadament
sobre la sol·licitud de confidencialitat de dades, ponderant els
drets d'accés a la informació, de participació pública real i
efectiva i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient amb
el dret a la confidencialitat.

La resolució s’ha de notificar al promotor, amb indicació
dels recursos que pertoquin. En el cas que s’admeti la
confidencialitat de dades, així es farà constar en l'anunci de la
informació pública, advertint dels recursos que pertoquin.

Article 5
Ús de mitjans telemàtics

1. Les relacions interadministratives i les de la ciutadania amb
les administracions públiques s’han de dur a terme
preferentment amb els mitjans informàtics, telemàtics i
electrònics que en cada moment es trobin disponibles,
respectant les garanties i els requisits legalment establerts, de
conformitat amb la normativa de regulació de l’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics i la normativa de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Les administracions públiques han d’habilitar els
instruments necessaris per possibilitar els procediments i els
tràmits electrònicament i per garantir que els ciutadans puguin
obtenir, per mitjans electrònics, la informació i els formularis
necessaris per accedir a l’activitat i l’exercici d’aquests,
presentar la documentació i les sol·licituds necessàries,
conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tengui
la condició de persona interessada i rebre la notificació
corresponent dels actes de tràmit preceptius i la resolució que
en dicti l’òrgan administratiu competent.

2. Tots els promotors poden aportar una adreça electrònica i
assenyalar-la com a mitjà de notificació preferent. S’han
d’adoptar les mesures que pertoquin perquè la notificació
produeixi efectes plens d’acord amb la normativa de
procediment administratiu comú.

A més dels supòsits que preveu la normativa de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, els promotors, les persones jurídiques o els
col·lectius de persones físiques que, per raó de la capacitat
econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius
acreditats, tenguin accés i disponibilitat dels mitjans
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tecnològics, han d’aportar una adreça electrònica, que s’ha de
considerar el mitjà preferent de notificació.

3. Les comunicacions i les consultes entre les administracions
públiques afectades s’han de dur a terme preferentment per un
mitjà electrònic; en concret, l’òrgan ambiental ha de tramitar de
manera telemàtica la petició de consultes i informes a les altres
administracions públiques afectades per l’avaluació ambiental
del pla, el programa o el projecte.

4. Els promotors han de presentar en suport digital la
documentació relativa als procediments regulats en aquesta llei,
sens perjudici que l’òrgan ambiental consideri oportú que es
presentin en paper. L’òrgan ambiental ha de determinar les
característiques tècniques i les especificacions del suport
digital, d’acord amb el que preveu aquesta llei.

TÍTOL I 
DE L’ÒRGAN AMBIENTAL DE LES ILLES

BALEARS I DE LA COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA

Capítol I 
La cooperació entre administracions

Article 6
Cooperació interadministrativa 

1. Per a una protecció ambiental adequada i l’exercici efectiu
dels drets reconeguts en aquesta llei, les administracions
públiques competents han d’ajustar les actuacions en matèria
d’avaluació ambiental als principis de lleialtat institucional,
coordinació, informació mútua, cooperació, col·laboració i
coherència.

En particular, les administracions interessades en el pla,
programa o projecte per les seves responsabilitats ambientals
o sectorials, seran consultades sobre la informació
proporcionada pel promotor i sobre la sol·licitud d'adopció,
aprovació o autorització del pla, programa o projecte.
 
2. Quan l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears tengui coneixement de la tramitació o el
desenvolupament d’un pla, un programa o un projecte fora de
les Illes Balears que pugui tenir efectes ambientals significatius
per a les Illes Balears, ha de demanar a les autoritats
competents la informació necessària per fer-ne un seguiment
adequat, i, en l’àmbit de les competències pròpies, adoptar les
mesures oportunes per garantir la mínima afecció.

3. El representant del Govern de les Illes Balears en la
Conferència Sectorial de Medi Ambient col·laborarà en
l’impuls dels canvis normatius i les reformes necessàries de la
normativa estatal per adaptar-la a la normativa europea i
internacional, i vetllarà pel respecte a les competències
autonòmiques.

4. Les administracions públiques establiran els mecanismes més
eficaços per a un intercanvi efectiu d'informació sobre les
persones interessades que s'hagin identificat, en particular, a
través d'interconnexió dels registres que es creïn.

Article 7

Consulta preceptiva a l’òrgan ambiental de la comunitat
autònoma dels plans, els programes i els projectes que ha
d’avaluar l’Administració general de l’Estat
 
1. Correspon a l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, com a tràmit bàsic del procediment, evacuar
la consulta preceptiva que preveu la legislació bàsica estatal
dels plans, els programes o els projectes que han d’adoptar,
aprovar o autoritzar l’Administració general de l’Estat o els
organismes públics que hi estan vinculats o en depenen, o que
han de ser objecte de declaració responsable o comunicació
prèvia davant aquesta administració, que puguin afectar les
Illes Balears.

2. La consulta preceptiva a l’òrgan ambiental s’entén sense
perjudici, si escau, d’altres consultes o informes d’òrgans de la
mateixa administració de la comunitat autònoma o d’altres
administracions.

En la mesura que en tengui coneixement amb el temps
suficient, l’òrgan ambiental tindrà presents les consideracions
d’altres òrgans de la mateixa administració a fi d’evitar
duplicitats o eventuals discordances. Així mateix, l’òrgan
ambiental pot valorar les consideracions de les administracions
insulars o municipals de les Illes Balears.

Article 8
Obligacions d'informació

La Comissió Medi Ambient de les Illes Balears remetrà al
Ministeri competent en matèria d’avaluacions ambientals la
informació sobre els projectes sotmesos a avaluació ambiental
que exigeix la legislació bàsica estatal abans del 31 de
desembre de cada any.

Capítol II
De l’òrgan ambiental

Article 9
Determinació i estructura

1. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és l’òrgan
ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel
que fa als projectes, els plans o els programes subjectes a
l’avaluació d’impacte ambiental o l’avaluació ambiental
estratègica que hagin de ser adoptats, aprovats o autoritzats per
les administracions autonòmica, insular o local de les Illes
Balears, o que siguin objecte de declaració responsable o
comunicació prèvia davant aquestes.

2. Així mateix, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears exercirà la resta de funcions que li atribueixi la
legislació vigent.

3. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
s’estructura en els òrgans següents:

a) El Ple.

b) La Presidència.

c) El Comitè Tècnic.
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4. L’organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears s’han de determinar
reglamentàriament. En tot cas, les sessions del Ple de la
Comissió han de ser públiques, sens perjudici, si escau, de les
limitacions d’accés per motius de cabuda.

5. La regulació del Comitè Tècnic, que pot organitzar-se en
subcomitès, ha de garantir-ne una composició multidisciplinària
i la representació de les conselleries del Govern implicades, els
consells insulars, els ajuntaments, l’Administració de l’Estat i
les organitzacions socials en matèria de medi ambient.
Així mateix, s’ha de convidar els ajuntaments, amb veu i vot,
i les persones, els promotors i les entitats interessades, amb veu
però sense vot, a participar en els punts de l’ordre del dia en
què estiguin interessats, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.

6. La dotació de personal i mitjans de la CMAIB ha de garantir
que disposi de coneixements suficients per examinar els estudis
i documents ambientals. Tanmateix, si ho troba necessari,
podrà sol·licitar informes a organismes científics, acadèmics o
altres que disposin d’aquests coneixements.

Article 10
Criteris tècnics o interpretatius

1. Sense perjudici de la potestat reglamentària del Govern i de
la persona titular de la conselleria responsable de medi
ambient, i també de les instruccions, circulars i ordres de servei
que dictin els òrgans superiors i directius de la conselleria per
a l’impuls i la direcció de l’activitat administrativa, el Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, amb l’informe
previ del Comitè Tècnic, pot aprovar criteris tècnics o
interpretatius per a la redacció dels estudis ambientals
estratègics dels plans o els programes i dels estudis d’impacte
ambiental dels projectes, i també per a la predicció i la
valoració dels seus impactes, les característiques tècniques i les
especificacions de la documentació que ha de presentar el
promotor en suport digital.

2. Així mateix, la Comissió pot proposar al conseller competent
en matèria de medi ambient que estableixi criteris tècnics o
interpretatius per a la redacció dels estudis d’impacte ambiental
dels projectes i els estudis ambientals estratègics dels plans o
els programes, i també per a la predicció i la valoració dels seus
possibles impactes.

3. Aquestes circulars, instruccions o ordres de servei s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina
web corporativa de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears.

Capítol III
Relacions entre òrgan ambiental, òrgan substantiu i

promotor

Article 11
Relacions entre òrgan ambiental, òrgan substantiu i
promotor

1. L’òrgan ambiental i l’òrgan substantiu exerceixen les
funcions atribuïdes per aquesta llei de manera objectiva i s’han
d’evitar situacions de conflictes d’interès. Quan l’òrgan
ambiental sigui simultàniament l’òrgan substantiu o el promotor

del pla, programa o projecte, haurà de quedar garantida, en la
seva estructura administrativa, una separació adequada de les
funcions en conflicte.

2. L’òrgan substantiu ha d’informar l’òrgan ambiental de
qualsevol incidència que es produeixi durant la tramitació del
procediment administratiu substantiu d’adopció, aprovació o
autorització d’un pla, programa o projecte que tengui
rellevància a l’efecte de la tramitació de l’avaluació ambiental,
singularment d’aquelles que suposin l’arxivament o la caducitat
del procediment.

3. Quan l'òrgan substantiu sigui simultàniament el promotor del
pla, programa o projecte, l'òrgan substantiu durà a terme les
actuacions atribuïdes al promotor en aquesta llei.

TÍTOL II
ÀMBIT D'APLICACIÓ DE L'AVALUACIÓ

AMBIENTAL I CONSEQÜÈNCIES

Article 12
Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica

1. Seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica
ordinària els plans i els programes, així com les seves revisions,
que adoptin o aprovin les administracions autonòmica, insular
o local de les Illes Balears, l’elaboració i l’aprovació dels quals
s’exigeixi per una disposició legal o reglamentària o per acord
del Consell de Govern o del Ple d’un consell insular, quan:

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de
projectes legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental
i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura,
aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió
de residus, gestió de recursos hídrics, ocupació del domini
públic maritimoterrestre, utilització del medi marí,
telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural,
o de l’ús del sòl, inclosa la delimitació d’usos portuaris o
aeroportuaris.

b) Requereixin una avaluació per afectar espais de Xarxa
Natura 2000 en els termes prevists en la legislació sobre
patrimoni natural i biodiversitat.

c) Els que requereixin una avaluació ambiental estratègica
simplificada, quan es produeixi algun dels supòsits següents:

I. Quan així ho decideixi, cas per cas, l’òrgan ambiental en
l’informe ambiental estratègic d’acord amb els criteris de
l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
II. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud
del promotor.

2. També seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica
ordinària les modificacions dels plans i programes inclosos en
les lletres a) i b) de l’apartat 1 d’aquest article quan, per si
mateixes, impliquin:

a) Establir un marc nou per a l’autorització futura de
projectes legalment sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental
en les matèries incloses en l’apartat 1.a) anterior.
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b) S’entendrà que les modificacions comporten un nou
marc per a l’autorització futura de projectes legalment sotmesos
a avaluació ambiental quan la seva aprovació generi la
possibilitat d’executar algun projecte nou sotmès a avaluació
ambiental, o augmenti les dimensions o l’impacte eventual de
projectes sotmesos a avaluació ambiental ja permesos en el pla
o programa que es modifica.

c) Requerir una avaluació perquè afecten espais Xarxa
Natura 2000 en els termes prevists en la legislació del
patrimoni natural i de la biodiversitat.

3. Seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:

a) Els plans i els programes esmentats en les lletres a) i b)
de l’apartat 1 d’aquest article, i les seves revisions, que
estableixin l’ús, en l'àmbit municipal, de zones d’extensió
reduïda.

b) Els plans i els programes, i les seves revisions, que
estableixin un marc per a l’autorització de projectes en el futur,
però no compleixin els altres requisits que s’indiquen en les
lletres a) i b) de l’apartat 1 d’aquest article.

4. També seran objecte d’avaluació ambiental estratègica
simplificada:

a) Les modificacions esmentades en l’apartat 2 d’aquest
article, quan siguin de caràcter menor, en els termes que es
defineixen en l’article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.

b) Les modificacions de plans o programes que, tot i no
estar incloses en l’apartat 2 d’aquest article, suposin, per si
mateixes, un nou marc per a l’autorització de projectes. Es
considerarà que les modificacions de plans i programes
comporten un nou marc de projectes quan la seva aprovació
generi la possibilitat d’executar nous projectes, o augmenti les
dimensions o l’impacte eventual dels permesos en el pla o
programa que es modifica i, en tot cas, quan suposin un
increment de la capacitat de població, residencial o turística, o
habilitin la transformació urbanística d’un sòl en situació rural.

5. Quan l’òrgan substantiu valori que un pla o programa, sigui
en la seva primera formulació o sigui en la seva revisió, o la
modificació d’un pla o programa vigent, no està inclòs en cap
dels supòsits dels apartats anteriors d’aquest article, i, per tant,
no està subjecte a avaluació ambiental estratègica, ho justificarà
mitjançant un informe tècnic que quedarà a l’expedient.

Article 13
Àmbit d’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental

Han de ser objecte d’avaluació d’impacte ambiental els
projectes inclosos en els apartats següents, que hagin de ser
adoptats, aprovats o autoritzats per les administracions
autonòmica, insular o local de les Illes Balears, o que siguin
objecte de declaració responsable o comunicació prèvia davant
d’aquestes.

1. Han de ser objecte d’avaluació d’impacte ambiental
ordinària els projectes següents:

a) Els projectes en què així ho exigeixi la normativa bàsica
estatal sobre avaluació ambiental.

b) Els projectes que figurin en l’annex 1 d’aquesta llei.

c) Els projectes que es presentin fraccionats i assoleixin els
llindars previstos en els apartats a) i b) anteriors per
l’acumulació de les magnituds o les dimensions de cadascun.

d) Els projectes que hagin estat sotmesos a avaluació
ambiental simplificada quan així ho decideixi, cas per cas,
l’òrgan ambiental en l’informe d’impacte ambiental d’acord
amb els criteris de l’annex III de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental.

e) Qualsevol modificació de les característiques d’un
projecte consignat en els apartats anteriors, quan aquesta
modificació compleixi els llindars que estableix la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental, o l’annex 1 d’aquesta llei.

f) Els projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental
simplificada quan el promotor sol·liciti que es tramiti per mitjà
d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària.

2. Han de ser objecte d’avaluació d’impacte ambiental
simplificada els projectes següents:

a) Els projectes en què així ho exigeixi la normativa bàsica
estatal sobre avaluació ambiental.

b) Els projectes que figurin en l’annex 2 d’aquesta llei.

c) Els projectes no inclosos en els apartats anteriors però
que poden afectar espais de Xarxa Natura 2000 en els termes
prevists en la legislació sobre patrimoni natural i biodiversitat.

d) Qualsevol modificació de les característiques d’un
projecte sotmès a avaluació ambiental per la normativa bàsica
estatal o pels annexos 1 o 2 d’aquesta llei, diferent de les
modificacions descrites en l’apartat 1.e) anterior, que sigui
posterior a la declaració d’impacte ambiental o l’informe
ambiental, o d’un projecte ja autoritzat, executat o en procés
d’execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre
el medi ambient. S’entén que una modificació pot tenir efectes
adversos significatius sobre el medi ambient quan representa:

I. Un increment significatiu de les emissions a l’atmosfera.
II. Un increment significatiu dels abocaments a llits públics
o al litoral.
III. Un increment significatiu de la generació de residus.
IV. Un increment significatiu en la utilització de recursos
naturals.
V. Una afecció apreciable en espais protegits Xarxa Natura
2000.
VI. Una afecció significativa al patrimoni cultural.

En el cas de modificacions de projectes sotmesos a
avaluació ambiental, l'òrgan substantiu haurà de valorar,
mitjançant un informe tècnic que es trobarà a l'expedient, si la
modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el
medi ambient d'acord amb els criteris anteriors, i, en
conseqüència, si està o no subjecte a avaluació d'impacte
ambiental.



BOPIB núm. 64 -  11 de setembre de 2020 3671

e) Els projectes que es presentin fraccionats i assoleixin els
llindars prevists en la normativa bàsica estatal d'avaluació
ambiental o de l’annex 2 d’aquesta llei mitjançant l’acumulació
de les magnituds o les dimensions de cadascun.

f) Els projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental
ordinària per la normativa bàsica estatal o per l’annex 1
d’aquesta llei que serveixen exclusivament o principalment per
desenvolupar o assajar nous mètodes o productes, sempre que
la durada del projecte no sigui superior a dos anys.

Article 14 
Supòsits exclosos de l'avaluació ambiental i projectes
excloïbles

1. Aquesta llei no serà d’aplicació als plans i programes:

a) Que tenguin com a únic objecte la defensa o la protecció
civil per a casos d’emergència

b) De tipus financer o pressupostari.

2. L’òrgan substantiu podrà determinar, cas per cas, que
l'avaluació de l'impacte ambiental no s'aplicarà als projectes o
parts dels projectes que tenguin com a únic objectiu la defensa
o la resposta a casos d'emergència civil, quan tal aplicació
pogués tenir repercussions negatives sobre tals objectius.

3. El Consell de Govern, quan l'òrgan substantiu formi part de
l’administració autonòmica; el Ple del consell insular, quan
l'òrgan substantiu formi part de l'administració insular, o el Ple
de l'ajuntament, quan l'òrgan substantiu formi part de
l'administració municipal, en supòsits excepcionals, i
mitjançant un acord motivat, pot excloure un projecte
determinat del procediment d’avaluació d’impacte ambiental i,
en particular, les obres imprescindibles de reparació
d’infraestructures crítiques danyades a conseqüència
d’esdeveniments catastròfics i les obres d’emergència, sense
perjudici de les actuacions immediates que s’hagin hagut
d’adoptar per a la seguretat de les persones, els béns o el medi
ambient.

4. L’acord previst en el punt anterior s’adoptarà, a proposta de
l’òrgan substantiu, amb l’informe previ de l’òrgan ambiental,
que s’emetrà en un tràmit sumari, a petició raonada de l’òrgan
substantiu, sense perjudici de sotmetre el projecte exclòs a una
avaluació posterior que garanteixi el compliment dels objectius
d’aquesta llei.

L’informe previ i el posterior podran establir les mesures
correctores, protectores o compensatòries que s’estimin
adequades per minimitzar els possibles efectes adversos del
projecte.

5. L’acord d’exclusió s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i la informació relativa a la decisió d’exclusió,
els motius que la justifiquen, el seu abast concret, com
s’efectuarà l’avaluació posterior del projecte exclòs i les
mesures correctores, protectores o compensatòries, s’han de
posar a disposició del públic en les seus electròniques o pàgines
web corresponents.

L’òrgan substantiu ha de comunicar la informació que
preveu l’apartat anterior a la Comissió Europea, prèviament a
l’autorització del projecte.

6. Les possibilitats d’exclusió regulades en aquest article no
eximiran al promotor d'efectuar una avaluació de les
repercussions sobre els espais Xarxa Natura 2000 quan es tracti
de plans, programes o projectes que, sense tenir relació directa
amb la gestió del lloc o sense ser necessaris per a aquesta,
poden afectar de manera apreciable les espècies o hàbitats
d’aquests espais, sigui individualment o en combinació amb
altres plans, programes o projectes.

A aquests efectes, el promotor elaborarà un informe de
repercussions sobre els hàbitats i espècies objecte de
conservació dels espais afectats, que inclogui les mesures
preventives, correctores i compensatòries a la Xarxa Natura
2000 adequades per mantenir-los en un estat de conservació
favorable, així com un esquema de seguiment ambiental; i
l'òrgan substantiu consultarà preceptivament l'òrgan competent
en la gestió dels espais Xarxa Natura 2000 afectats per remetre
posteriorment l'informe, juntament amb el resultat de la
consulta, a l'òrgan ambiental per tal que aquest determini, a la
vista de l'expedient, si el pla, programa o projecte causarà un
perjudici a la integritat d'algun espai Xarxa Natura 2000. En
cas afirmatiu, se substanciarà el procediment regulat en la Llei
de patrimoni natural i de la diversitat i la Llei de conservació
dels espais de rellevància ambiental (LECO).

En casos de força major, reacció davant catàstrofes o
accidents greus, part o totes les actuacions assenyalades en el
paràgraf anterior es podran dur a terme a posteriori,
justificant-ne les circumstàncies en aprovar-se el projecte.

7. D’acord amb la legislació estatal bàsica d'avaluació
ambiental, no seran sotmesos a avaluació d'impacte ambiental
els projectes que es trobin parcialment o totalment executats
sense haver-se sotmès prèviament al procediment d’avaluació
d'impacte ambiental, sense perjudici del previst en els apartats
anteriors, del que preveu la legislació bàsica respecte dels casos
d'execució de sentències fermes i en el títol V d’aquesta llei.

Article 15
Nul·litat dels plans, els programes i els projectes que no se
sotmetin a l’avaluació ambiental

1. Els plans, els programes i els projectes inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei s’han de sotmetre a una avaluació
ambiental abans que s’adoptin, s’aprovin o s’autoritzin, o bé,
si escau, en el cas dels projectes, abans que es presenti la
declaració responsable o la comunicació prèvia a què es
refereix la normativa del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

2. Són nuls de ple dret, i no tenen validesa, els actes d’adopció,
aprovació o autorització dels plans, els programes o els
projectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei que no
s’hagin sotmès a l’avaluació ambiental, sens perjudici de les
sancions i les responsabilitats que, si escau, puguin
correspondre. Respecte de les actuacions que es duguin a terme
a l’empara d’aquesta Llei, s’han d’aplicar les mesures de
protecció i defensa de la legalitat ambiental que s’hi preveuen.
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3. En cap cas no es pot entendre que la falta d’emissió de la
declaració ambiental estratègica, l’informe ambiental estratègic,
la declaració d’impacte ambiental o l’informe d’impacte
ambiental equival a una avaluació ambiental favorable.

Article 16
Els plans, els programes i els projectes sotmesos a la
presentació d’una declaració responsable o d’una
comunicació prèvia

1. Quan l'accés a una activitat o al seu exercici exigeixi una
declaració responsable o una comunicació prèvia i d'acord amb
aquesta llei requereixi avaluació d'impacte ambiental, la
declaració responsable o la comunicació prèvia no podrà
presentar-se davant l'òrgan substantiu abans de la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la declaració d'impacte
ambiental o de l'informe d'impacte ambiental. Només després
d’aquesta publicació l'òrgan substantiu, mitjançant resolució,
admetrà la declaració responsable o comunicació prèvia.

2. La declaració responsable o la comunicació prèvia relativa
a un projecte no tindrà validesa ni eficàcia si requerint
avaluació ambiental no la tengués, sense perjudici de les
sancions que, si escau, siguin necessàries.

TÍTOL III
AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS,

PROGRAMES I PROJECTES

Capítol I
Avaluació ambiental estratègica de plans i programes

Article 17
Tràmits, documentació i terminis de l’avaluació ambiental
estratègica ordinària, l’avaluació ambiental estratègica
simplificada i la modificació de la declaració ambiental
estratègica

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària, l’avaluació
ambiental estratègica simplificada, la modificació de la
declaració ambiental estratègica i la presentació de la
documentació per a aquests tràmits, s’ha de dur a terme de
conformitat amb el procediment i els terminis que preveu la
normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental i amb les
particularitats que preveu aquesta llei.

2. L’òrgan ambiental ha d’establir models normalitzats de
sol·licituds d’inici que han d’estar a l’abast del públic a la seu
electrònica de l’òrgan ambiental. A la sol·licitud d’inici s’hi ha
d’adjuntar la documentació que exigeixen la normativa
sectorial i la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental i el
justificant del pagament de la taxa per a avaluacions ambientals
que correspongui. Tota la documentació s’ha de presentar en
format digital, sens perjudici que l’òrgan ambiental consideri
oportú que es presenti en paper.

3. El procediment de tramitació s’ha d’adequar a les previsions
d’aquesta llei sobre l’ús de mitjans telemàtics.

4. La informació pública s'efectuarà mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. L'òrgan substantiu farà
publicitat d’aquest anunci en la seva pàgina web i en algun dels
diaris de major difusió en llengua catalana i en llengua
castellana de l'illa o les illes afectades, quan n’hi hagi.

Quan la normativa sectorial prevegi la informació pública
dels plans o programes, s’ha de procurar que sigui simultània
a la informació pública del procediment ambiental.

Durant la fase de consultes del document inicial estratègic
o del document ambiental estratègic, l'òrgan ambiental els
publicarà a la seva pàgina web.

5. L’anàlisi tècnica de l’expedient s’ha d’efectuar d’acord amb
la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental i aquesta llei,
i ha d’incloure una referència particular a la integració
paisatgística, concretament al compliment de les normes
d’aplicació directa en matèria paisatgística que preveuen la
legislació territorial i urbanística.

6. Per a l'anàlisi tècnica de l'expedient i la formulació de la
declaració ambiental estratègica, l’òrgan ambiental disposarà
d'un termini de tres mesos, prorrogable per un mes més, per
raons justificades degudament motivades des de la recepció de
l’expedient complet.

7. Els plans i programes, així com les seves revisions i
modificacions, que s’hagin de sotmetre a avaluació ambiental
estratègica, hauran d’incorporar la perspectiva climàtica al
procés d’avaluació ambiental. A aquest efecte, incorporaran als
documents ambientals la informació recollida a l’apartat 1 de
l’article 20 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic de les Illes Balears.

Serà preceptiu i determinant l’informe de l’administració
competent en matèria de canvi climàtic respecte dels potencials
impactes que el pla o programa pot tenir en el medi ambient
des de la perspectiva del canvi climàtic i de les mesures
previstes per tal de prevenir, reduir i corregir-ne qualsevol
efecte negatiu.

Article 18
Particularitats de l’avaluació ambiental estratègica
ordinària dels instruments d’ordenació que impliquin
actuacions d’urbanització

1. En els procediments d’avaluació ambiental estratègica
ordinària dels instruments d’ordenació que impliquin la
transformació de sòls en situació rural a sòls urbanitzats, s’han
d’incorporar, almenys, els informes preceptius i determinants
següents:

a) El de l’administració hidràulica sobre:
a.1. La disponibilitat d’aigua potable, en quantitat, qualitat
i suficiència, i sobre la capacitat de la xarxa de sanejament
i depuració, en relació amb la capacitat de població que
prevegin les actuacions d’urbanització que s’hi proposin.
a.2. La protecció del domini públic hidràulic i sobre les
zones protegides pel Pla Hidrològic de les Illes Balears.

b) El de l’administració de costes sobre la delimitació i la
protecció del domini públic maritimoterrestre, si escau.

c) Els de les administracions competents en matèria de
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, residus, energia i altres
infraestructures afectades, pel que fa a aquesta afecció i a
l’impacte del pla o programa sobre la capacitat de servei
d’aquestes infraestructures.
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d) El de l’òrgan competent en matèria d’ordenació del
territori del consell insular respecte de la incidència
paisatgística del pla o programa.

2. Així mateix, en el procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària dels instruments d’ordenació que
impliquin actuacions d’urbanització s’haurà d’avaluar, com a
factor limitador, la capacitat de càrrega de la zona afectada,
entesa com l’aptitud del territori per suportar la intensitat
d’usos actual i la que s’hi preveu sense provocar un procés de
deteriorament ambiental, social, cultural o de qualitat turística,
així com la capacitat dels serveis i infraestructures ambientals.
L’anàlisi de la capacitat de càrrega s’efectuarà en un epígraf o
document específic de la documentació requerida en la
sol·licitud d’inici.

Article 19
Particularitats de l’avaluació ambiental estratègica
simplificada

1. Dins el termini de vint dies hàbils des que es rep la
sol·licitud d’inici d’una avaluació estratègica simplificada,
l’òrgan ambiental, amb l’informe tècnic previ, pot resoldre que
cal tramitar una avaluació estratègica ordinària quan així es
desprengui de manera inequívoca del contingut de la
sol·licitud.

La proposta de resolució s’ha de comunicar al promotor i a
l’òrgan substantiu, als quals s’ha d’atorgar un termini de deu
dies per presentar-hi al·legacions, amb l’advertiment que, si no
en presenten, la resolució esdevindrà definitiva sense cap altre
tràmit.

2. L’informe ambiental estratègic pot concloure que el pla o el
programa és inviable ambientalment quan detecti inconvenients
que no siguin esmenables en el marc d’una tramitació
ambiental ordinària.

3. En els casos que l’òrgan ambiental, a instància motivada de
l’òrgan substantiu, valori, amb l’informe tècnic previ, que el pla
o programa o la seva modificació, no té efectes significatius
sobre el medi ambient, els podrà excloure del procediment
d’avaluació ambiental.

4. El document ambiental estratègic inclòs en la sol·licitud de
tramitació simplificada es publicarà a la pàgina web de l’òrgan
ambiental a l’efecte de facilitar la fase de consultes.

Article 20
Particularitats de l’avaluació ambiental estratègica de les
normes territorials cautelars i de les normes provisionals de
planejament

1. Les normes territorials cautelars prèvies a la formulació, la
revisió o la modificació d’un instrument d’ordenació territorial,
sempre que compleixin les condicions dels plans sotmesos a
avaluació ambiental, han d’incloure una memòria-anàlisi dels
possibles efectes significatius sobre el medi ambient, que s’ha
de sotmetre al tràmit d’informació pública i a la consulta de les
administracions públiques afectades, juntament amb la norma
territorial cautelar.

2. La intervenció de l’òrgan ambiental s’ha d’efectuar després
de la informació pública i de la consulta a les administracions
públiques, i abans de l’aprovació definitiva. A aquest efecte,
l’òrgan substantiu ha de remetre a l’òrgan ambiental tot
l’expedient administratiu, amb la norma territorial cautelar, la
memòria-anàlisi, els informes de les administracions públiques
afectades, les al·legacions i la valoració.

3. La declaració ambiental estratègica s’ha de formular dins el
termini màxim d’un mes comptador des de l’entrada de la
sol·licitud i de tota la documentació en el registre de l’òrgan
competent per emetre-la, i s’ha de publicar dins el termini de
quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial. Aquesta declaració no
és impugnable, sens perjudici dels recursos que, si escau,
pertoquin contra l’acte o la disposició d’aprovació o adopció de
la norma territorial cautelar.

4. Tot el que s’indica en els apartats anteriors d'aquest article
també és aplicable a les normes provisionals de planejament i
a la delimitació provisional de zones aptes per a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges d’ús
residencial.  

Capítol II
Avaluació d’impacte ambiental de projectes

Article 21
Tràmits i documentació de l’avaluació d’impacte ambiental
ordinària, de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada
i de la modificació de la declaració d’impacte ambiental

1. L’avaluació d’impacte ambiental ordinària, l’avaluació
d’impacte ambiental simplificada, la modificació de la
declaració d’impacte ambiental, la presentació de la
documentació i el còmput dels terminis s’han de dur a terme de
conformitat amb els procediments que preveu la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental i les particularitats que
preveu aquesta llei.

Els efectes, la publicitat i la vigència de la declaració
d’impacte ambiental ordinària, la simplificada i les seves
modificacions es regeixen per la normativa bàsica estatal, tret
de les especialitats que expressament es contemplin al text
d’aquesta llei.

2. Els estudis d’impacte ambiental han d’incloure, a més del
contingut mínim que estableix la normativa bàsica estatal
d’avaluació ambiental:

a) Un annex d’incidència paisatgística que identifiqui el
paisatge afectat pel projecte, els efectes del seu
desenvolupament i, si escau, les mesures protectores,
correctores o compensatòries.

b) Un annex consistent en un estudi sobre l’impacte directe
i induït sobre el consum energètic, la punta de demanda i les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i també la
vulnerabilitat davant del canvi climàtic.

3. La informació pública s’ha d’efectuar mitjançant un anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. L'òrgan substantiu
farà publicitat d’aquest anunci en la seva pàgina web i en algun
dels diaris de major difusió en llengua catalana i en llengua
castellana de l'illa o les illes afectades, quan n’hi hagi, i
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adoptarà les mesures necessàries per garantir-ne la màxima
difusió entre el públic, sobretot en els projectes de major
transcendència.

Així mateix, es publicaran anuncis en el tauler d'edictes i,
si escau, en la pàgina web dels ajuntaments afectats.
Transcorregut el termini de consulta, l’ajuntament remetrà a
l'òrgan substantiu o, si escau, a l’òrgan ambiental, un certificat
d’exposició pública en el qual farà constar el lloc i període en
què ha estat exposada la documentació ambiental.

Quan la normativa sectorial prevegi la informació pública
dels projectes, s’ha de procurar que sigui simultània a la
informació pública del procediment ambiental.

Durant la fase de consultes, el document ambiental inclòs
en la sol·licitud de tramitació simplificada s’ha de publicar a la
pàgina web de l’òrgan ambiental.

4. Serà preceptiu i determinant l’informe de l’administració
competent en matèria de canvi climàtic respecte dels potencials
impactes que el projecte pot tenir en el medi ambient des de la
perspectiva del canvi climàtic i de les mesures previstes per tal
de prevenir, reduir i corregir-ne qualsevol efecte negatiu.

Article 22
Particularitats en la tramitació de l'òrgan ambiental

1. En el procediment d’avaluació d’impacte ambiental
ordinària, l’òrgan substantiu pot sol·licitar a l’òrgan ambiental
que determini les administracions públiques que consideri
afectades pel projecte, a l’efecte de poder dur a terme amb
posterioritat la fase de consulta a les administracions públiques
afectades i a les persones interessades.

Si així ho sol·licita, ha d’adjuntar a la sol·licitud una còpia
del projecte i una altra de l’estudi d’impacte ambiental.

L’òrgan ambiental s’hi ha de pronunciar dins el termini de
deu dies hàbils des que rep la sol·licitud i la documentació
adjunta.

2. En cas que se sol·liciti document d'abast, el termini per
realitzar les consultes prèvies i per elaborar-lo per part de
l'òrgan ambiental serà de dos mesos.

3. A la sol·licitud d’inici s’ha d’adjuntar la documentació que
exigeixen la normativa sectorial, aquesta llei i la normativa
bàsica estatal i, si escau, el justificant del pagament de la taxa
per avaluació ambiental que correspon.

Tota la documentació s’ha de presentar en format digital,
sens perjudici que l’òrgan ambiental consideri oportú que es
presenti en paper.

L’òrgan ambiental ha d’establir models normalitzats de
sol·licituds d’inici, que han d’estar a l’abast del públic a la seu
electrònica de l’òrgan ambiental.

Juntament amb la tramesa a l’òrgan ambiental de la
sol·licitud d’inici i els documents que s’hi han d’adjuntar,
l’òrgan substantiu podrà incloure un informe sobre les
qüestions ambientals que consideri rellevants, a més d’aquelles
que puguin incidir directament en el procediment ambiental.

4. Dins el termini de vint dies hàbils des que es rep la
sol·licitud d’inici d’una avaluació d’impacte ambiental
simplificada, l’òrgan ambiental, amb l’informe tècnic previ, pot
resoldre que cal tramitar una avaluació d’impacte ambiental
ordinària quan així es desprengui de manera inequívoca del
contingut de la sol·licitud.

La proposta de resolució s’ha de comunicar al promotor i a
l’òrgan substantiu, i se’ls ha d’atorgar un termini de deu dies
per presentar-hi al·legacions, amb l’advertiment que, si no en
presenten, la resolució esdevindrà definitiva sense cap altre
tràmit.

5. Es considerarà un supòsit de manifesta inviabilitat per motius
ambientals, amb les conseqüències previstes en la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’informe
desfavorable, emès d’acord amb l'article 21 de la Llei 5/2005,
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental, sobre l’adequació de l’ús o les activitats preteses en
el projecte sotmès a avaluació ambiental amb els objectius de
protecció d’un espai natural protegit, sobre la base de les
disposicions dels instruments de declaració o planificació que
el regulin. Si el caràcter desfavorable de l’informe es limita a
parts del projecte, en l’audiència al promotor i a l’òrgan
substantiu, se’ls consultarà sobre el seu interès a seguir la
tramitació pel que fa a la part del projecte no afectada per la
inviabilitat.

6. Si l’òrgan ambiental considera que el projecte és
manifestament inviable jurídicament per incompliment de la
normativa sectorial, així ho comunicarà a l’òrgan substantiu per
tal que informi sobre aquest incompliment i les conseqüències
d’aquest en el procediment substantiu. El requeriment
d’informe suspèn el termini per a la formulació de l’informe
ambiental o la declaració d’impacte ambiental des de la data de
recepció de la sol·licitud. Si transcorregut un mes l’òrgan
substantiu no ha informat de l’incompliment esmentat, es
continuarà la tramitació ambiental sense perjudici d’advertir
d’aquesta circumstància en l’informe o en la declaració
d’impacte ambiental corresponent.

7. Si l’òrgan ambiental valora que de la documentació aportada
se’n desprèn de manera inequívoca que el projecte no té efectes
significatius sobre el medi ambient, podrà formular directament
l'informe d'impacte ambiental sense sotmetre'l a la fase de
consultes.

8. El termini per a l’anàlisi tècnica i per formular la declaració
d’impacte ambiental serà de tres mesos des de la recepció de
l’expedient complet, prorrogables per un mes addicional per
raons justificades i comunicades al promotor i a l’òrgan
substantiu.

Capítol III
Disposicions comunes

Article 23
Consultes fora de les Illes Balears

En el cas que s’estimi que un pla, un programa o un
projecte dels sotmesos a aquests procediments puguin tenir
efectes ambientals significatius fora de l’àmbit de les Illes
Balears, s’ha de remetre una còpia de la sol·licitud d’inici
d’aquests procediments a les comunitats autònomes afectades,



BOPIB núm. 64 -  11 de setembre de 2020 3675

al departament del ministeri competent en matèria de medi
ambient del Govern de l’Estat, o al Ministeri d’Afers Exteriors
quan afecti altres estats, a fi de convidar-los a formular les
al·legacions o consideracions que hi estimin oportunes, amb el
procediment i l’abast que preveu la legislació bàsica estatal
d’avaluació ambiental. Així mateix, se’ls ha de remetre la
resolució o l’informe definitiu que finalment s’adopti.

Article 24
Condicionants ambientals

1. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears pot
imposar als plans, programes i projectes sotmesos a avaluació
d’impacte ambiental condicionants dirigits a mitigar els
impactes ambientals, reduir emissions, augmentar l’ús
d’energies renovables o reduir la vulnerabilitat al canvi
climàtic.
 
2. Seran a càrrec de l'òrgan promotor les despeses que
comportin els condicionants anteriors, així com els de les
mesures correctores, protectores o compensatòries que
estableixi la declaració d’impacte ambiental, inclosa la
restauració eventual de l’espai.

Article 25
Resolució de discrepàncies

1. En el cas que hi hagi discrepàncies entre l’òrgan substantiu
i l’òrgan ambiental sobre el contingut de la declaració
ambiental estratègica, la declaració d’impacte ambiental,
l’informe ambiental estratègic o l’informe d’impacte ambiental,
les ha de resoldre:

a) El Consell de Govern, si es tracta de plans, programes
o projectes que hagi d’aprovar la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

b) Un òrgan de composició paritària integrat per dos
representants de l’òrgan ambiental i dos de l’òrgan substantiu,
en qualsevol altre cas. En cas d’empat, l’ha de resoldre el
Consell de Govern.

2. La tramitació i els terminis són els que preveu la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental.

3. L’acord de resolució de la discrepància ha de motivar els
canvis que s’han produït, valorar les repercussions ambientals
i incloure el contingut de la decisió, les condicions imposades,
la motivació de la decisió amb relació al resultat dels informes
i de la informació pública i la descripció de les mesures
correctores, protectores o compensatòries adequades que s’han
d’incorporar sobre la base de la declaració d’impacte ambiental
o la declaració ambiental estratègica.

4. L’acord pel qual es resol la discrepància s’ha de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 26
Relació entre l’avaluació ambiental estratègica i l’avaluació
d’impacte ambiental

1. L’avaluació ambiental estratègica d’un pla o programa no
exclou l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que en
derivin.

2. L’òrgan ambiental pot acordar motivadament, en nom del
principi d’eficàcia, la incorporació de tràmits i d’actes
administratius del procediment d’avaluació ambiental
estratègica a altres procediments d’avaluació ambiental, sempre
que no hagi transcorregut el termini establert en el pla o el
programa o, si no, el de quatre anys des de la publicació de la
declaració ambiental estratègica, i no s’hagin produït
alteracions de les circumstàncies tingudes en compte en
l’avaluació ambiental estratègica.

3. En el cas dels projectes inclosos en el planejament territorial
o urbanístic, l’avaluació d’impacte ambiental tindrà en compte
l’avaluació ambiental estratègica del planejament que els inclou
i avaluarà únicament els aspectes propis del projecte que no
hagin estat avaluats en l’avaluació ambiental estratègica,
sempre que la declaració ambiental sigui vigent.

Els projectes per als quals calgui una habilitació específica,
com ara la declaració d’interès general, la declaració d’utilitat
pública amb efectes urbanístics, o l’acord del Consell de
Govern o el ple d’un consell insular en els casos d’actuacions
disconformes amb el planejament que preveu la normativa
urbanística, es tramitaran pel procediment de l’avaluació
d’impacte ambiental, però tindran presents els elements
d’avaluació estratègica que siguin pertinents.

4. En els projectes sotmesos a la declaració d’interès general o
a la declaració d’utilitat pública, actuarà com a òrgan substantiu
aquell al qual correspongui aprovar la declaració d’interès
general o la declaració d’utilitat pública, i en aquest ordre.

Article 27
Relacions entre l'avaluació ambiental i l'avaluació de riscs

1. L’avaluació d’impacte ambiental prendrà en consideració la
vulnerabilitat dels projectes davant accidents greus o
catàstrofes i el risc que es produeixin, així com les implicacions
eventuals d’efectes adversos significatius per al medi ambient.
A aquests efectes, el promotor haurà d’aportar la documentació
escaient per fer-ne la valoració o, si escau, l’informe justificatiu
sobre la seva condició d’innecessària ateses les característiques
del projecte.

2. Els informes sobre riscs prevists en la legislació sectorial i
territorial que siguin competència de la Comunitat Autònoma,
en els casos de plans, programes o projectes sotmesos a
avaluació ambiental, s’emetran incorporats en la declaració o
l’informe d’impacte ambiental, amb la consulta prèvia a les
administracions competents. Tanmateix, l’avaluació ambiental
no substituirà les eventuals autoritzacions específiques que
escaiguin en les àrees de prevenció de riscs.

Article 28
Tramitació d’urgència

1. De conformitat amb la normativa bàsica de procediment
administratiu, quan ho aconsellin raons d’interès públic, l’òrgan
ambiental, d’ofici o a petició de la persona interessada, pot
acordar que s’apliqui la tramitació d’urgència al procediment,
en virtut de la qual els terminis establerts per als procediments
fixats en aquesta llei, inclòs el període d’informació pública, es
redueixen a la meitat.
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2. No es pot interposar cap recurs contra l’acord que declari
l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment.

Article 29
Modificacions amb motiu de la tramitació o en fase de
recurs
 
1. En el cas que, a conseqüència del tràmit d’informació
pública i les consultes a les administracions públiques i a les
persones afectades, o de requeriments en la fase d’anàlisi
tècnica de l’expedient, s’introduïssin modificacions en el pla,
programa o projecte que comportin efectes ambientals
significatius distints dels prevists inicialment, caldrà un nou
període d’informació pública i, si cal, una nova fase de
consultes amb l’abast que es consideri oportú.

2. En el cas de recursos administratius contra actes que
autoritzen plans, programes o projectes que hagin estat
sotmesos a declaració o informe ambiental, l’administració que
hagi de resoldre atorgarà audiència a la CMAIB quan es
qüestionin aspectes de l’avaluació ambiental. Els
pronunciaments de la CMAIB seran determinants en relació
amb els termes de la declaració ambiental o de l’informe
ambiental.

TÍTOL IV
AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS,

PROGRAMES I PROJECTES QUE PUGUIN
AFECTAR ESPAIS XARXA NATURA 2000

Article 30
Procediment

1. Les repercussions dels plans, els programes i els projectes
que, sense tenir relació directa amb la gestió del lloc Xarxa
Natura 2000 o sense que siguin necessaris per a aquesta gestió,
puguin afectar de manera apreciable aquests llocs o espais,
sigui individualment o en combinació amb altres plans,
programes o projectes, s’han d’avaluar dins els procediments
que preveuen la Llei 21/2013 i aquesta llei, tenint en compte els
objectius de conservació del lloc, de conformitat amb la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, i la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

2. Només els plans de gestió d'espais naturals protegits o dels
llocs de la Xarxa Natura 2000 que estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació
d'impacte ambiental en els termes que preveu l'article 6.1.a) de
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han
de sotmetre a avaluació ambiental estratègica.

Article 31
Actuacions prèvies

1. Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar
espais Xarxa Natura 2000, i que són susceptibles de
sotmetre-se a l’avaluació ambiental només per aquesta possible
afecció, s’han de subjectar prèviament a un procediment que ha
de determinar si el pla, el programa o el projecte té relació
directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura 2000 o és necessari
per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera
apreciable el lloc esmentat.

L’òrgan competent per emetre aquest informe i el
procediment de determinació sobre si el pla, el programa o el
projecte té relació directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura
2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no
de manera apreciable el lloc esmentat, són els que preveu la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO).

En el cas que es conclogui que pertoca el procediment
d’avaluació ambiental corresponent, aquest ha d’incloure una
avaluació adequada de les repercussions al lloc del pla, el
programa o el projecte.

2. Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar
espais Xarxa Natura 2000, i que se sotmetin a l’avaluació
ambiental no només per aquesta possible afecció, no estan
subjectes a cap actuació prèvia i s’han de sotmetre directament
al procediment d’avaluació ambiental que hi correspon, en el
qual s’han d’avaluar adequadament les repercussions al lloc.

TÍTOL V
DISCIPLINA EN MATÈRIA D’AVALUACIÓ

AMBIENTAL

Capítol I
Seguiment i garanties dels pronunciaments ambientals

Article 32
Compliment i seguiment de les declaracions ambientals
estratègiques, els informes ambientals estratègics, les
declaracions d’impacte ambiental i els informes d’impacte
ambiental. Inspecció

1. Correspon a l’òrgan substantiu, respecte dels plans, els
programes o els projectes que no són de competència estatal, el
seguiment dels efectes en el medi ambient de l’aplicació i
l’execució dels plans i els programes i del compliment de la
declaració d’impacte ambiental o de l’informe d’impacte
ambiental, en els termes que preveu la normativa bàsica estatal
d’avaluació ambiental.

2. Correspon a l’òrgan substantiu, en l’exercici de les
competències pròpies, comprovar que els plans, els programes
o els projectes s’han sotmès a l’avaluació ambiental quan ho
exigeix la normativa estatal o autonòmica, i vetllar perquè es
compleixin les prescripcions i les mesures incloses en els
procediments ambientals.

3. L'òrgan ambiental pot recaptar informació de l’òrgan
substantiu, fer les comprovacions que estimi adequades i
formular requeriments a les autoritats competents a fi que
exerceixin les potestats que estableix aquesta llei.

Article 33
Obligacions del promotor. Fiances i assegurances de
responsabilitat civil i ambiental
 
1. En les avaluacions d’impacte ambiental, el promotor està
obligat a contractar una auditoria ambiental que acrediti que es
compleix la declaració d’impacte ambiental o de l’informe
d’impacte ambiental, inclòs l'apartat anterior, quan el
pressupost del projecte superi la quantia d’un milió d’euros o
quan així ho acordi justificadament l’òrgan ambiental.
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2. A fi de garantir l’execució de les mesures correctores,
protectores o compensatòries, l’òrgan substantiu pot exigir, per
valoració pròpia o a instància de l'òrgan ambiental, la prestació
d’una fiança, amb la quantia, la forma i les condicions que es
determinin reglamentàriament.

3. Quan es tracti de projectes que comporten un risc potencial
greu per a les persones, els béns o el medi ambient, i a fi de
cobrir els riscs de danys a les persones, els béns i el medi
ambient en general, l’òrgan substantiu, per valoració pròpia o
a instància de l'òrgan ambiental, pot exigir que es constitueixi
una assegurança de responsabilitat civil i ambiental, encara que
la normativa sectorial no ho prevegi, que ha de cobrir, en tot
cas:

a) Les indemnitzacions per mort, lesions o malaltia de les
persones.

b) Les indemnitzacions per danys als béns.

c) Els costs de reparació i recuperació del medi ambient
alterat.

Les condicions de les assegurances de responsabilitat civil
i ambiental, i també la quantia, la forma de prestació, l’extinció
i la resta d’elements, s’han de determinar reglamentàriament.
 

Capítol II
Mesures cautelars

Article 34
Mesures cautelars

1. En el supòsit que els projectes subjectes a l’avaluació
ambiental produeixin o puguin produir dany al medi ambient o
una alteració no permesa de la realitat física o biològica, es
poden dictar mesures provisionals d’acord amb el procediment
establert en la legislació del procediment administratiu comú,
a fi de garantir danys mínims al medi ambient mentre es tramita
el procediment.

2. Quan s’executi un projecte subjecte a l’avaluació ambiental
sense l’avaluació pertinent, o contravenint-ne les condicions,
l’òrgan substantiu ha d’ordenar la suspensió immediata de les
obres o el cessament de l’acte o ús en curs d’execució,
realització o desenvolupament, en tot o en la part que sigui
procedent. Aquesta mesura s’ha d’adoptar fins i tot prèviament
a l’inici de l’expedient de restabliment de l’ordre jurídic
pertorbat.

Això no obstant, si l’òrgan competent considera que els
efectes de la suspensió podrien comportar perjudicis més greus
per al medi ambient, ha d’adequar l’acord als interessos
ambientals, sens perjudici d’exigir que s’iniciïn els tràmits per
legalitzar la situació, acudint, si escau, als mecanismes de
l’execució forçosa.

L’ordre de suspensió s’ha de notificar, indistintament, a les
persones promotores, propietàries o encarregades de la direcció
i l’execució de les obres, i també a qualsevol altra persona que
sigui en el lloc d’execució, realització o desenvolupament i
manifesti la relació amb l’obra. Si transcorren 48 hores des que
s’ha practicat la notificació i no s’ha complert l’ordre
notificada, es poden precintar les obres, les instal·lacions o l’ús.

L’incompliment de l’ordre de suspensió, mentre persisteixi,
dona lloc a la imposició de multes coercitives successives per
períodes mínims de deu dies i una quantia de 600 euros en cada
ocasió. De l’incompliment se n’ha de donar compte al Ministeri
Fiscal, si escau, a l’efecte de l’exigència de la responsabilitat
que sigui procedent.

3. Quan l'activitat hagi estat en funcionament durant més d'un
any a l’empara d’un títol administratiu i d’acord amb les
condicions que s’hi estableixen, l'òrgan competent podrà,
motivadament, concedir un termini de dos mesos per iniciar la
tramitació ambiental per a la regularització de les actuacions
abans de dictar ordre de suspensió.

En el cas que s'hagi concedit un termini per a la
regularització, si, una vegada vençut, no s'ha sol·licitat l'inici de
la tramitació, o quan s'adopti acord desfavorable a la
regularització o s'ordeni l'arxivament de l'expedient,
s'adoptaran les mesures cautelars escaients.

4. Les actuacions a què es refereix aquest article són
independents de les sancionadores i de les que puguin adoptar
altres autoritats ambientals en exercici de les competències
pròpies en els casos de l'apartat 1.

Capítol III
Restabliment de l’ordre jurídic pertorbat i reposició de la

realitat física alterada

Article 35
El restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, la reposició de
la realitat física alterada i la indemnització per danys i
perjudicis

1. L’òrgan substantiu adoptarà les mesures escaients per
restablir l’ordre jurídic pertorbat per un projecte, un pla o un
programa sotmès a avaluació ambiental que no hagi duit a
terme la tramitació ambiental preceptiva o en contravengui les
condicions.

2. Quan les actuacions s’hagin executat a l’empara d’un títol
administratiu i d’acord amb les condicions que s’hi estableixen,
l'òrgan substantiu concedirà un termini de dos mesos per iniciar
la tramitació ambiental per a la seva regularització.
Transcorregut el termini sense haver-se sol·licitat aquesta
regularització, o després d'adoptar-se'n acord desfavorable o
d'ordenar-se l'arxivament de l'expedient, es restablirà l'ordre
jurídic pertorbat amb l'anul·lació dels títols que emparin les
actuacions i, si escau, s’ordenarà la reposició de la realitat
física alterada a l’estat originari, sens perjudici que s’adoptin
les mesures provisionals de l’article anterior.

Els acords que declarin nuls plans, programes o projectes
per la manca de la tramitació ambiental que hi correspon han de
preveure les mesures adequades per evitar perjudicis eventuals
en el medi ambient.

3. En el cas de projectes subjectes a l’avaluació ambiental que
produeixin dany al medi ambient o una alteració no permesa de
la realitat física o biològica, el promotor queda obligat a la
reposició de la situació alterada a l’estat originari i a la
indemnització pels danys i perjudicis causats, sens perjudici de
la sanció que es pugui imposar.



3678 BOPIB núm. 64 -  11 de setembre de 2020

La reposició de la situació alterada i la indemnització pels
danys i perjudicis s’han de dur a terme en els termes que
estableixen la normativa de responsabilitat ambiental i aquesta
llei.

4. L’òrgan substantiu ha de determinar, en un procediment
contradictori i amb l’informe previ de l’òrgan ambiental, la
quantia de la indemnització pels danys i perjudicis causats a
l’administració i el termini per abonar-la, amb l’audiència
prèvia de la persona interessada. En el cas que el promotor no
estigui d’acord amb la valoració, s’ha d’efectuar una taxació
contradictòria.

5. Les actuacions a què es refereix aquest article són
independents de les sancionadores.

6. Les eventuals responsabilitats de l'administració seran les
previstes en la normativa bàsica estatal.

Capítol IV
L’execució forçosa

Article 36
Mitjans d’execució forçosa

L’òrgan substantiu, per iniciativa pròpia o a petició de
l’òrgan ambiental o de qualsevol persona o entitat, una vegada
ha avisat prèviament, pot executar forçosament la declaració
d’impacte ambiental o l’acord de resolució de discrepàncies, en
el supòsit que s’hagin incomplert, i més concretament les
condicions i les mesures correctores, protectores o
compensatòries, i també el deure de restitució de la realitat
física alterada, amb els mitjans que preveuen aquesta llei i la
normativa de procediment administratiu.

Article 37
Execució subsidiària

1. L’òrgan substantiu, per si mateix o per mitjà de terceres
persones, amb el requeriment previ, pot executar
subsidiàriament les condicions i les mesures correctores,
protectores i compensatòries i també el deure de reposició, a
costa de la persona responsable, en el supòsit que
s’incompleixin en els terminis establerts.

Això no obstant, en els casos de risc imminent, o per
qualsevol motiu que en justifiqui la urgència de la intervenció,
l’òrgan substantiu podrà adoptar immediatament les mesures
que resultin imprescindibles per garantir la seguretat de les
persones i els béns.

2. Les despeses per a l’execució subsidiària es poden liquidar
provisionalment i abans de l’execució, a compte de la
liquidació definitiva.

Article 38
Multes coercitives

1. Si transcorre el termini per al compliment de les condicions,
les mesures o el deure de restitució i aquests no es compleixen,
l’òrgan substantiu pot acordar la imposició de multes
coercitives, reiterades en lapses de temps suficients per complir
el que s’ordena, segons els terminis fixats, que han de ser

independents i compatibles amb les sancions que es puguin
imposar.

2. La quantia de cada una de les multes coercitives pot arribar
fins al 10 % de la multa o, si no n’hi ha, pot oscil·lar entre 600
i 6.000 euros. La quantia s’ha de fixar segons els criteris
següents:

a) El retard en el compliment.

b) L’existència d’intencionalitat o reiteració.

c) La naturalesa dels perjudicis causats i, en concret, que
el dany afecti recursos o espais únics, escassos o protegits.

Capítol V
Règim sancionador

Article 39
La potestat sancionadora

1. La potestat sancionadora en matèria d’avaluacions
ambientals només s’aplica a projectes privats d’acord amb el
que preveu la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental,
i correspon a l’òrgan substantiu que ha d’autoritzar o aprovar
el projecte.

2. Quan la infracció possible sigui imputable a una
administració pública, en la condició de promotora d’un pla, un
programa o un projecte, s’ha d’aplicar la normativa reguladora
de la responsabilitat de l’administració, d’agents i personal
funcionari.

3. L’òrgan ambiental pot recaptar informació de l’òrgan
substantiu, fer les comprovacions que consideri convenients i
formular-li requeriments, a fi d’exercir les potestats que
estableix aquesta llei.

Article 40
Subjectes responsables de les infraccions

1. Poden ser responsables pels fets constitutius de les
infraccions administratives que regula aquesta llei:

a) Els promotors del projecte privat.

b) Les persones autores del projecte o el personal tècnic
encarregat de la direcció.

c) Els autors dels documents ambientals o estudis
d’impacte ambiental.

d) El contractista.

e) L’auditor ambiental.

2. En el cas que el compliment d’una obligació legal
correspongui a diverses persones conjuntament, aquestes han
de respondre de manera solidària de les infraccions que es
cometin i de les sancions que s’imposin.

3. Les persones jurídiques són responsables de les infraccions
comeses pels seus òrgans o agents i, si s’escau, han d’assumir
el cost de les mesures de restabliment de l’ordre jurídic
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pertorbat i les indemnitzacions per danys i perjudicis a terceres
persones que corresponguin.

4. De l’obligació del pagament de les multes i del benefici
il·lícit obtingut imposat a les persones jurídiques en virtut del
que estableix aquesta llei, són responsables subsidiaris:

a) Les persones gestores o administradores la conducta de
les quals hagi estat determinant perquè la persona jurídica
incorregués en la infracció.

b) Les entitats que, per la participació en el capital o per
qualsevol altre mitjà, controlin o dirigeixin l’activitat de la
responsable principal, llevat que hagin de ser considerades
directament autores de la infracció.

5. La mort de la persona física extingeix la responsabilitat per
les infraccions que preveu aquesta llei, sens perjudici que
l’administració adopti les mesures no sancionadores que
pertoquin i que, si escau, exigeixi dels hereus o de qui s’hagi
beneficiat o lucrat amb la infracció, el benefici il·lícit obtingut
de la comissió.

6. En el cas que s’extingeixi una persona jurídica responsable
presumpta d’una infracció abans de la fermesa de la sanció,
s’han de considerar responsables solidàriament de la infracció
les persones físiques la conducta de les quals va determinar la
comissió de la infracció, bé com a integrants dels òrgans de
direcció de l’entitat o actuant al servei d’aquesta o per elles
mateixes.

En el cas que s’extingeixi una persona jurídica responsable,
els socis o partícips en el capital han de respondre
solidàriament del pagament de la sanció i, si escau, del cost de
la reposició de la realitat física alterada, fins al límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.

Article 41
Infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental

1. Les infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental
es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. És una infracció molt greu l’inici de l’execució d’un
projecte, inclosos els subjectes a la declaració responsable o la
comunicació prèvia, sotmès a l’avaluació d’impacte ambiental
ordinària sense haver obtingut prèviament la declaració
d’impacte ambiental corresponent.

3. Són infraccions greus:

a) L’inici de l’execució d’un projecte, inclosos els
subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia,
sotmès a l’avaluació d’impacte ambiental simplificada sense
haver obtingut prèviament l’informe d’impacte ambiental.

b) L’ocultació de dades i el falsejament o la manipulació
maliciosa de dades en la redacció del projecte o en el
procediment d’avaluació.

c) L’incompliment de les condicions ambientals o les
mesures correctores o compensatòries que estableix la
declaració d’impacte ambiental, incloses en la resolució que
aprova o autoritza finalment el projecte, o l’incompliment de

les condicions ambientals que estableix l’informe ambiental,
incloses en la resolució que aprova o autoritza finalment el
projecte o, si escau, en la declaració responsable o la
comunicació prèvia del projecte.

d) L’incompliment del requeriment acordat per
l’administració per a la suspensió de l’execució del projecte, el
tancament o la clausura d’establiments, la suspensió d’activitats
o l’adopció de mesures correctores o de restauració del medi
físic o biològic.

e) L’incompliment de qualsevol altres mesures cautelars
adoptades per l’òrgan competent.

f) L’obstrucció greu en els treballs de vigilància i
seguiment de l’Administració.

4. És una infracció lleu l’incompliment de qualsevol de les
obligacions o els requisits que contenen aquesta llei o la
normativa bàsica estatal que no estigui tipificat com a greu o
molt greu.

5. Quan un mateix infractor cometi diverses accions
susceptibles de ser considerades infraccions diferents, s’han
d’imposar tantes sancions com infraccions s’hagin comès. En
el cas que uns mateixos fets puguin ser constitutius de diverses
infraccions, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció
més greu en la meitat superior. En el cas que uns fets siguin
constitutius d’una infracció qualificable com a mitjà o
instrument per assegurar la comissió d’altres fets també
constitutius d’infracció, de manera que aquests derivin
necessàriament d’aquells, s’ha d’imposar la sanció més greu en
la meitat superior.

6. Les infraccions prescriuen en els terminis establerts a la
normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental.

Article 42
Sancions corresponents a les infraccions en matèria
d’avaluació d’impacte ambiental

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei donen lloc a la
imposició de les sancions següents:

a) En el cas d’una infracció molt greu: multa des de
300.001 euros fins a 3.000.000 d’euros.

b) En el cas d’una infracció greu: multa des de 30.001
euros fins a 300.000 euros.

c) En el cas d’una infracció lleu: multa de fins a 30.000
euros.

2. Les sancions es graduaran d’acord amb la normativa bàsica
estatal d’avaluació ambiental.

3. La imposició d’una sanció amb caràcter ferm per la comissió
d’una infracció molt greu de les que preveu aquesta llei també
implica la prohibició de contractar d’acord amb els termes que
preveu la normativa bàsica estatal en matèria de contractació.

4. La comissió de les infraccions regulades en aquesta llei no
podrà reportar benefici econòmic als seus responsables. Quan
la suma de la multa i dels costs que comporti el restabliment de
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la legalitat doni una xifra inferior a aquest benefici,
s’incrementarà la quantia de la multa fins a arribar a l’import
d’aquest.

5. Quan els actes constitutius d’infracció es cometin a l’empara
d’un títol administratiu i d’acord amb les condicions que s’hi
estableixin, no s'imposarà sanció administrativa mentre no
s’anul·li el títol administratiu que en cada cas els empari.

Article 43
Procediment sancionador i publicitat de les sancions

1. El procediment sancionador és el que es preveu a la
normativa reguladora del procediment sancionador de les Illes
Balears i, supletòriament, el que es preveu a la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental i la normativa de règim
jurídic i procediment administratiu comú.

2. Les sancions corresponents a infraccions molt greus i greus
es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina
web de l’òrgan ambiental, amb menció dels subjectes
responsables i les infraccions comeses.

Article 44
La prestació ambiental substitutòria

1. Les multes, una vegada fermes, poden ser substituïdes, a
sol·licitud de la persona sancionada, per una prestació
ambiental de restauració, conservació o millora del medi
ambient, o d’educació ambiental, en els termes i les condicions
que determini l’òrgan sancionador, amb l’informe previ de
l’òrgan ambiental.

2. En tot cas, la prestació ambiental substitutòria ha de guardar
la proporcionalitat deguda amb la multa que substitueix i en
cap cas no ha de ser inferior a la quantia d’aquesta.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Bancs de conservació de la natura

1. La disposició addicional vuitena de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, habilita a les comunitats
autònomes a crear bancs de conservació de la natura, definits
com un conjunt de títols ambientals o crèdits de conservació
que representen valors naturals creats o millorats
específicament.

2. A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els bancs de
conservació de la naturalesa seran creats pel conseller
competent en matèria de medi ambient, mitjançant resolució.

3. El règim general, organització, funcionament i criteris
tècnics dels bancs de conservació de la natura s’han de
desplegar per reglament.

Disposició addicional segona
Remissions normatives

Totes les referències a la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, que contenen les
normes legals o reglamentàries vigents s’han d’entendre fetes
al Text refós que s’aprova mitjançant aquest Decret legislatiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Disposició transitòria única
Règim transitori

1. Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova s’aplica
a totes les avaluacions ambientals que s’iniciïn a partir de la
seva entrada en vigor.

2. Les declaracions d’impacte ambiental publicades amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 12/2016 perden la
vigència i cessen en la producció dels efectes propis, si no s’ha
començat l’execució del projecte o l’activitat dins el termini
màxim de sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En
aquest cas, el promotor ha d’iniciar novament el tràmit
d’avaluació ambiental del projecte conformement a aquest Text
refós.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera
Autorització de desplegament

1. El Govern podrà dictar les disposicions necessàries per
executar i desplegar aquest Decret legislatiu i el Text refós que
aprova.

2. Així mateix, s’autoritza el Govern a adaptar els annexos a les
modificacions que exigeixi la normativa comunitària o la
normativa bàsica estatal.

Disposició final segona
De modificació de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears

1. Es dona nova redacció a l'apartat e) de l'article 41 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
en els termes següents:

"e) L’estudi ambiental estratègic en els casos i en els
termes previstos a la legislació d'avaluació ambiental." 

                                                              
2. Es dona nova redacció a l’apartat i) de l'article 44 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears,
en els termes següents:

"i) L'estudi ambiental estratègic en els casos i els termes
previstos a la legislació d'avaluació ambiental, i, en els
casos en què escaigui, un estudi d'avaluació de la mobilitat
generada. En qualsevol cas, s'han de definir les mesures per
adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat
que es prevegin."

3. Es dona nova redacció a l'apartat 5 de l’article 45 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
en els termes següents:

"5. Així mateix, han de disposar, com a mínim, del
desenvolupament dels estudis justificatius i complementaris
necessaris, dels plànols d'informació i d'ordenació que
corresponguin, i de les normes i els catàlegs que escaiguin.
S'ha d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat
generada que, si s'escau, ha de definir les mesures per
adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat
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que es prevegin, i han d'incorporar l’estudi ambiental
estratègic en els casos i els termes previstos en la legislació
d'avaluació ambiental."

Disposició final tercera
De modificació de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Es dona nova redacció a l’apartat f) de l’article 124.1 de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els
termes següents:

"f) Per informe d’exclusió del procediment d’avaluació
ambiental: 166,55 euros."

Annex 1
Projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental

ordinària

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia

1. Instal·lacions destinades a la cria d’animals en explotacions
ramaderes intensives que superin les capacitats següents:

1) 40.000 places per a gallines
2) 55.000 places per a pollastres
3) 2.000 places per a porcs d’engreix
4) 750 places per a truges de cria
5) Resta d’explotacions ramaderes intensives amb una
capacitat superior a 175 UBM i explotacions extensives
amb capacitat superior a 350 UBM.

2. Instal·lacions per a l’aqüicultura intensiva.

Grup 2. Indústria extractiva

1. Pedreres: restauració o extracció.

2. Explotacions mineres.

3. Extracció de petroli i de gas natural, com també els projectes
d’adquisició sísmica en exploracions d’hidrocarburs.

4. Perforacions profundes, entenent com a tals les superiors a
400 m, excepte les perforacions per investigar l’estabilitat dels
sòls, en particular:

a) Perforacions geotèrmiques.
b) Perforacions per emmagatzemar residus nuclears.
c) Perforacions per al proveïment d’aigua.
d) Perforacions petrolieres.

5. Instal·lacions industrials a l’exterior i a l’interior per
gasificar carbó i pissarres bituminoses.

6. Els projectes que consisteixin a fer perforacions per a
l’exploració, la investigació o l’explotació d’hidrocarburs,
l’emmagatzemament de CO2, l’emmagatzemament de gas i
geotèrmia d’entalpia mitjana i alta que requereixin tècniques de
fractura hidràulica, incloses les perforacions de sondeigs
d’investigació que tenguin per objecte la presa de mostres
prèvia a projectes de perforació.

Grup 3. Energia

1. Refineries de petroli brut, com també les instal·lacions de
gasificació, regasificació i de liqüefacció.

2. Centrals tèrmiques i altres instal·lacions de combustió d’una
potència tèrmica de, com a mínim, 50 MW.

3. Instal·lacions industrials per produir electricitat, vapor i
aigua calenta amb potència tèrmica de, com a mínim, 50 MW.

4. Canonades per transportar gas i petroli en sòl rústic a partir
de 10 km de longitud amb un diàmetre nominal de canonada de
més de 160 mm.

5. Oleoductes i gasoductes, inclosos els submarins.

6. Subestacions de transformació d’energia elèctrica a partir de
10 MW en sòl rústic.

7. Línies de transmissió d’energia elèctrica entre 15 i 66 kV en
sòl rústic amb la qualificació d’ANEI o ARIP, espais naturals
protegits a l’empara de la Llei 42/2007 i espais de rellevància
ambiental de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO),
excepte en el cas que siguin línies soterrades per camí existent
amb una longitud inferior a 1km.

8. Línies de transmissió d’energia elèctrica de tensió igual o
superior a 66 kV a partir de 500 m de longitud.

9. Instal·lacions per emmagatzemar productes petroliers,
petroquímics o químics amb una capacitat superior a 5.000 t.

10. Producció i emmagatzematge de gasos combustibles a
partir de 2.500 t de capacitat.

11. Instal·lacions per a la utilització de la força del vent per a
la producció d’energia (parcs eòlics), incloses les esteses de
connexió a la xarxa i els accessos següents:

— Instal·lacions de més de sis aerogeneradors en zona
d’aptitud alta d’acord amb el PDS d’energia o en zones
definides com a aptes per a les instal·lacions esmentades en
el pla territorial insular corresponent.
— Instal·lacions de més d’1MW de potència fora de les
zones esmentades.

12. Les següents instal·lacions per a la producció d'energia
elèctrica a partir de l’energia solar, incloses les esteses de
connexió a la xarxa:

— 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 classe 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
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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.

13. Centrals nuclears i altres reactors nuclears, així com les
instal·lacions vinculades a la producció, el tractament o
l’emmagatzematge de materials radioactius.

Grup 4. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls

1. Plantes siderúrgiques integrals. Instal·lacions per produir
metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats
o de matèries primeres secundàries mitjançant processos
metal·lúrgics, químics o electrolítics.

2. Instal·lacions destinades a l’extracció d’amiant. Tractament
i transformació de l’amiant i dels productes que en contenen.

3. Instal·lacions per produir lingots de ferro o acer (fusió
primària o secundària), incloses les instal·lacions de fosa
contínua, amb una capacitat superior a 2,5 t/h.

4. Instal·lacions per elaborar metalls ferrosos on es faci alguna
de les activitats següents:

a) Laminat en calent amb una capacitat superior a 20 t
d’acer brut per hora.
b) Forjat amb martells amb una energia d’impacte superior
a 50 kJ per martell i quan la potència tèrmica utilitzada
sigui superior a 20 MW.
c) Aplicació de capes protectores de metall fus amb una
capacitat de tractament de més de 2 t d’acer brut per hora.

5. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció
de més de 20 t/dia.

6. Instal·lacions per a la fosa (inclòs l’aliatge) de metalls no
ferrosos, amb excepció de metalls preciosos, inclosos els
productes de recuperació (refinatge, restes de fosa, etc.), amb
una capacitat de fusió de més de 4 t per al plom i el cadmi o 20
t per a tots els altres metalls, per dia.

7. Instal·lacions per al tractament de la superfície de metalls i
materials plàstics per procés electrolític o químic, quan el
volum de les cubetes o de les línies completes destinades al
tractament sigui superior a 30 m3.

8. Instal·lacions de calcinació i de sinterització de minerals
metàl·lics, amb capacitat superior a 5.000 t/any de mineral
processat.

9. Instal·lacions per fabricar ciment, clínquer o formigó
preparat amb una capacitat superior a 50 t/dia.

10. Fabricació de guixos i calç a partir de 50 t/dia.

11. Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de
vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 t/dia.

12. Instal·lacions per fondre substàncies minerals, inclosa la
producció de fibres minerals, amb una capacitat de fosa
superior a 20 t/dia.

13. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics
mitjançant enfornada, en particular teules, maons, maons
refractaris, rajoles, gres o porcellana, amb una capacitat de
producció superior a 75 t/dia o una capacitat d’enfornada de
més de 4 m3 i més de 300 kg per metre cúbic de densitat de
càrrega per forn.

14. Instal·lacions permanents per fabricar aglomerats asfàltics
en calent.

15. Plantes de tractament d’àrids i plantes de fabricació de
materials de construcció.

Grup 5. Indústria química, petroquímica, tèxtil i paperera

1. Instal·lacions per a la producció a escala industrial de
substàncies mitjançant transformació química o biològica, dels
productes o grups de productes següents:

a) La producció de productes químics orgànics o
inorgànics bàsics.
b) La producció de fertilitzants simples o composts que
continguin fòsfor, nitrogen o potassi.
c) La producció de productes fitosanitaris bàsics i de
biocides.
d) La producció de productes farmacèutics bàsics.
e) La producció d’explosius.

2. Conduccions per transportar productes químics amb un
diàmetre de més de 800 mm i una longitud superior a 10 km.

3. Plantes per al tractament previ (operacions com ara la
rentada, l’emblanquiment, la mercerització) o per tenyir fibres
o productes tèxtils quan la capacitat de tractament superi les 5
t/dia.

4. Les plantes per a l’adobament de pells i cuirs quan la
capacitat de tractament superi les 6 t de productes acabats per
dia.

5. Plantes industrials per a:

a) La producció de pasta de paper a partir de fusta o
d’altres matèries fibroses similars.
b) La producció de paper i cartó, amb una capacitat de
producció superior a 50 t/dia.

6. Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa amb
una capacitat de producció superior a 10 t/dia.

7. Plantes de biodièsel o similars.

Grup 6. Altres indústries

1. Instal·lacions industrials per sacrificar o trossejar animals.

2. Activitats i instal·lacions afectades pel Reial decret
840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures per
al control dels riscs inherents als accidents greus en els quals
intervinguin substàncies perilloses.
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Grup 7. Projectes d’infraestructures

1. Carreteres:

a) Construcció d’autopistes, autovies, vies ràpides i
carreteres convencionals de nou traçat.
b) Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes,
autovies, vies ràpides i carreteres convencionals
preexistents en una longitud continuada de més d’1 km o
més de 3 km discontínuament.
c) Ampliació de carreteres convencionals que les
transformi en autopistes, autovies o carreteres de doble
calçada en una longitud continuada de més d’1km o més de
3 km discontínuament.
d) Variants per a la supressió de travessies de nuclis urbans
i túnels, ambdós de més de 500 m de longitud.

2. Construcció de línies de ferrocarril, tramvies, metros aeris o
subterranis, línies suspeses o similars.

3. Electrificació de ferrocarrils.

4. Aeroports i aeròdroms, excepte heliports.

5. Ports comercials, pesquers o esportius, o la seva ampliació
quan augmenti la superfície de la làmina d’aigua ocupada.

6. Noves instal·lacions de recepció de combustibles ubicades
fora de ports actuals.

7. Espigons i pantalans per a càrrega i descàrrega connectats a
terra que admetin vaixells d’arqueig superior a 1.350 t.

8. Obres costaneres destinades a combatre l’erosió i obres
marítimes que puguin alterar la costa, per exemple, la
construcció de dics, espigons i altres obres de defensa contra el
mar, excepte el manteniment i la reconstrucció d’aquestes
obres.

Grup 8. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de
l’aigua

1. Embassaments i altres instal·lacions destinades a retenir
l’aigua o a emmagatzemar-la de manera permanent, quan el
volum nou o addicional d’aigua emmagatzemada sigui superior
a 500.000 m³.

2. Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat
superior a 5.000 habitants equivalents.

3. Instal·lacions de dessalinització d’aigua amb un volum nou
o addicional superior a 1.000 m³/dia de capacitat.

4. Aqüeductes i conduccions que suposin transvasaments
d’unitats hidrogeològiques o d’aqüífers.

5. Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies o la
recàrrega artificial d’aqüífers, si el volum anual d’aigua extreta
o aportada és igual o superior a 500.000 m³.

6. Emissaris submarins d’aigües depurades i de plantes de
dessalinització.

7. Instal·lacions de conducció d’aigua en sòl rústic que no
discorrin íntegrament per camí existent quan la longitud sigui
superior a 10 km i, en tot cas, les que transcorrin per espais
naturals protegits, espais de rellevància ambiental o ANEI d’alt
nivell de protecció. En cap cas no es consideraran instal·lacions
de conducció d’aigües les instal·lacions de reg dins les finques
quan estiguin autoritzades per l’autoritat agrària o hidràulica.

Grup 9. Projectes de tractament i gestió de residus

1. Instal·lacions de tractament de residus perillosos que facin
operacions d’eliminació de la D1 a la D12 de l’annex 1 o
operacions de valorització de la R1 a la R11 de l’annex 2 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

2. Instal·lacions de tractament de residus no perillosos que
facin operacions d’eliminació de la D1 a la D12 de l’annex 1 o
operacions de valorització de la R1 a la R11 de l’annex 2 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
amb una capacitat de tractament superior a 50 t/dia.

3. Abocadors de residus no perillosos amb una capacitat de
tractament superior a 10 t/dia, o capacitat total superior a
25.000 t.

Grup 10. Projectes en espais naturals protegits

Els projectes següents, quan es desenvolupen en espais
naturals protegits o espais protegits Xarxa Natura 2000,
d’acord amb la Llei 42/2007 i la Llei 5/2005, en zones humides
incloses en la llista del Conveni de Ramsar i en zones
especialment protegides d’importància per a la Mediterrània
(ZEPIM) del Conveni per a la protecció del medi marí i de la
regió costanera de la Mediterrània:

1. Primeres repoblacions forestals no protectores quan suposin
riscs de greus transformacions ecològiques negatives.

2. Transformacions d’usos del sòl, en més d’1ha, que impliquin
eliminació de la coberta vegetal quan suposin un risc de greus
transformacions ecològiques negatives.

3. Dragatges marins.

4. Canonades per al transport de gas i petroli.

5. Subestacions de transformació d’energia elèctrica.

6. Plantes de tractament d’aigües residuals.

7. Instal·lacions per a la producció d’energia hidroelèctrica.

8. Projectes d’urbanitzacions i d’instal·lacions hoteleres fora de
les zones urbanes i construccions associades.

9. Construcció de centres comercials.

10. Aparcaments.

11. Abocadors de residus perillosos i de residus inerts.

12. Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.
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13. Concentracions parcel·làries que suposin el canvi d’ús del
sòl quan suposin una alteració substancial de la coberta vegetal.

Grup 11. Altres projectes

1. Parcs temàtics.

2. Equipaments sanitaris, docents i esportius no prevists en el
planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la superior
a 2.700 m².

3. Equipaments comercials no prevists en el planejament
urbanístic amb una superfície construïda superior a 400 m².

4. Camps de golf i de pitch-and-putt.

5. Pistes d’esquí, remuntadors o telefèrics i construccions
associades.

6. Drassanes per a vaixells superiors a 1.000 t.

7. Dragatges marins per a l’obtenció de sorra.

8. Regeneració artificial de platges.

9. Pistes de curses i de proves per a vehicles a motor.

10. Enfonsaments de vaixells d’eslora superior a 25 m per crear
esculls artificials.

11. Qualsevol modificació o extensió d’un projecte previ a
aquest annex, quan la modificació o extensió compleixi, per si
mateixa, els possibles llindars establerts en aquest annex.

12. Qualsevol projecte que suposi un canvi d’ús del sòl en una
superfície igual o superior a 100 ha.

13. Emplaçaments d’emmagatzematge de conformitat amb la
Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic
de diòxid de carboni.

14. Instal·lacions per a la captura de fluxos de CO2 amb fins
d’emmagatzematge geològic de conformitat amb la Llei
40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic de
diòxid de carboni, procedent d’instal·lacions incloses en aquest
annex, o quan la captura total anual de CO2 sigui igual o
superior a 1,5 Mt.

Annex 2
Projectes sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental

simplificada

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia

1. Projectes no inclosos en l’annex 1 per destinar a explotació
agrícola intensiva àrees naturals o seminaturals.

2. Nous regadius d’extensió superior a 50 ha i a partir de 5 ha
quan es prevegi la utilització d’aigües residuals depurades
encara que es tracti d’un regadiu existent.

3. Explotacions ramaderes intensives amb una capacitat
superior a 100 UBM i les explotacions ramaderes extensives
amb una capacitat superior a 175 UBM, i, en tot cas, en

compliment de la legislació bàsica estatal, quan superin les
capacitats següents:

1) 2.000 places per a bestiar oví i caprí.
2) 300 places per a bestiar boví de llet.
3) 600 places per a boví d’esquer.
4) 20.000 places per a conills.

4. Campanyes antiplagues (insecticides, fungicides i herbicides)
a partir de 50 ha quan s’utilitzin productes de la categoria B i
C per a mamífers, aus i peixos i productes de perillositat
controlable i molt perillosos per a les abelles.

5. Introducció d’espècies exòtiques vegetals o faunístiques,
excepte plantes de cultiu agrícola o de bestiar domèstic.

6. Repoblacions forestals d’extensió superior a 50 ha, i a partir
de 10 ha quan impliquin greus transformacions ecològiques
negatives o bé la utilització d’espècies no autòctones.

7. Pistes forestals a partir de 2 km o en pendents superiors al
15% i pistes agrícoles també en pendent superior al 15%.

8. Tala d’espècies forestals feta amb el propòsit de canviar a un
altre ús del sòl quan no estigui sotmesa a plans d’ordenació i
afecti més de 5 ha.

Grup 2. Energia

1. Línies de transmissió d’energia elèctrica inferiors a 15 kV
ubicades en sòl rústic amb la qualificació d’ANEI i ARIP,
espais naturals protegits a l’empara de la Llei 42/2007, de 13
de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i espais
de rellevància ambiental de la Llei 5/2005, excepte en el cas
que siguin línies soterrades per camí existent amb una longitud
inferior a 1 km.

2. Centrals tèrmiques i altres instal·lacions de combustió.

3. Instal·lacions per emmagatzemar productes petroliers,
petroquímics o químics, amb una capacitat superior a 1.000 t
que ocupin més de 3.500 m².

4. Producció i emmagatzematge de gasos combustibles a partir
de 500 t de capacitat.

5. Instal·lacions per a la utilització de la força del vent per a la
producció d’energia de més de 100 kW, inclosos les esteses de
connexió a la xarxa i els accessos.

6. Les següents instal·lacions per a producció d’energia
elèctrica a partir de l’energia solar destinada a la venda a la
xarxa:

— 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 classe de coberta o en
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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.

Grup 3. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls

1. Instal·lacions per a la fabricació de fibres minerals artificials.

2. Drassanes per a vaixells de fins a 1.000 t.

3. Instal·lacions per a la construcció i reparació d’aeronaus.

4. Instal·lacions per a la fabricació de material ferroviari.

5. Instal·lacions per a fabricar ciment, clínquer o formigó
preparat no incloses en l’annex 1 d’aquesta llei.

6. Instal·lacions industrials per a fabricar productes ceràmics
mitjançant forn; en particular, teules, maons, rajoles, gres o
porcellana, no incloses en l’annex 1 d’aquesta Llei.

Grup 4. Projectes d’infraestructures

1. Projectes d’urbanització en general i els projectes de
dotacions de serveis en polígons industrials.

2. Centres generadors de mobilitat que preveu la disposició
addicional tercera de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears.

3. Grans establiments comercials segons la definició establerta
en l’article 12 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç
de les Illes Balears, o la legislació que la substitueixi.

4. Aparcaments i marines seques en sòl rústic.

5. Construcció d’instal·lacions de transbordament intermodal
i de terminals intermodals.

6. Heliports.

Grup 5. Altres indústries

1. Instal·lacions industrials situades en sòl rústic.

2. Indústries de qualsevol classe, quan produeixin residus
líquids que no s’evacuïn a través de la xarxa de clavegueram.

3. Instal·lacions industrials per a l’elaboració de greixos i olis
vegetals i animals, sempre que es donin simultàniament les
circumstàncies següents:

a) Que estiguin situades fora de polígons industrials.
b) Que estiguin a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupin una superfície d’almenys 2.500 m².

4. Instal·lacions industrials per envasar i enllaunar productes
animals i vegetals, amb una capacitat de producció superior a
2 t/dia de productes acabats (valors mitjans trimestrals).

5. Instal·lacions industrials per a fabricació de productes lactis,
sempre que la instal·lació rebi una quantitat de llet superior a
200 t/dia (valor mitjà anual).

6. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cervesa i
malta, sempre que en la instal·lació es donin simultàniament les
circumstàncies següents:

a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².

7. Instal·lacions industrials per a l’elaboració de confitures i
almívars, sempre que en la instal·lació es donin simultàniament
les circumstàncies següents:

a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².

8. Instal·lacions industrials per a la fabricació de fècules,
sempre que es donin simultàniament les circumstàncies
següents:

a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².

9. Instal·lacions industrials per a la fabricació de farina de peix
i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin
simultàniament les circumstàncies següents:

a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².

10. Sucreres amb una capacitat de tractament de matèria
primera superior a les 300 t diàries.

Grup 6. Projectes de gestió de residus

1. Instal·lacions de tractament de residus no perillosos que
facin operacions d’eliminació de la D1 a la D12 de l’annex 1 o
operacions de valorització de l’R1 a l’R11 de l’annex 2 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que
no es desenvolupin a l’interior d’una nau a polígon industrial i
no estiguin incloses en l’annex 1 d’aquesta Llei.

2. Instal·lacions d’emmagatzematge de ferralla,
d’emmagatzematge de vehicles fora d’ús, centres autoritzats
per a la recollida i la descontaminació de vehicles que no es
desenvolupin a l’interior d’una nau a polígon industrial.

3. Instal·lacions d’emmagatzematge de residus perillosos fora
del lloc de producció (incloses operacions prèvies al
tractament) que facin operacions de la D13 a la D15 de l’annex
1 o operacions R12 i R13 de l’annex 2 de la Llei 22/2011, de
28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que no es
desenvolupin a l’interior d’una nau a polígon industrial.

4. Instal·lacions d’emmagatzematge de residus no perillosos
fora del lloc de producció (incloses operacions prèvies al
tractament) que facin operacions de la D13 a la D15 de l’annex
1 i operacions R12 i R13 de l’annex 2 de la Llei 22/2011, de 28
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de juliol, de residus i sòls contaminats, amb una capacitat
superior a 100 t i que no es desenvolupin a l’interior d’una nau
a polígon industrial.

5. Abocadors de residus no perillosos amb una capacitat de
tractament inferior o igual a 10 t/dia i capacitat total igual o
inferior a 25.000 t, així com els projectes de clausura
d’abocadors quan no estiguin inclosos en la seva autorització
inicial o no hagin estat sotmesos a tramitació ambiental.

Grup 7. Altres projectes

1. Campaments permanents per a tendes de campanya o
caravanes.

2. Recuperació de terres al mar.

3. Dragatges, excepte quan l’objecte del projecte sigui mantenir
les condicions hidrodinàmiques o de navegabilitat en la zona de
serveis del port amb un volum extret inferior a 5.000 m3/any.

4. Jardins botànics i zoològics.

5. Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.

6. Urbanitzacions de vacances i instal·lacions hoteleres fora
d’àrees urbanes i construccions associades.

7. Infraestructures de telecomunicació o energia que uneixen
els diversos territoris insulars.

8. Infraestructures de telecomunicació ubicades en sòl rústic
amb la qualificació d’ANEI i ARIP, espais naturals protegits a
l’empara de la Llei 42/2007 i espais de rellevància ambiental de
la Llei 5/2005.

9. Qualsevol projecte o actuació que pugui afectar els
ecosistemes marins.

10. Passeigs marítims o senders litorals que alterin l’orografia
del domini públic maritimoterrestre.

11. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o
reactors.

12. Instal·lacions per recuperar o destruir substàncies
explosives.

13. Equipaments sanitaris, docents i esportius no prevists en el
planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la inferior
a 2.700 m².

14. Totes les actuacions que, d’acord amb el pla d’ordenació
dels recursos naturals, el pla rector d’ús i gestió, el pla de gestió
de la zona on s’ubiquin o en el decret que reguli àrees
biològiques crítiques, han de ser objecte d’un estudi
d’avaluació d’impacte ambiental.

15. Qualsevol projecte que impliqui un canvi d’ús del sòl en
una superfície igual o superior a 40 ha en sòl rústic comú, o
igual o superior a 20 ha en àrees d’especial protecció de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals, no inclosos en
l’annex 1.

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 setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13860/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de la zona del nord-oest de Mallorca afectada
per una tempesta el passat 29 d'agost.

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.

El passat dissabte 29 d'agost una tempesta a l'illa de
Mallorca acompanyada d'un cap de fibló que va entrar per la
zona nord-oest de la Serra de Tramuntana, va provocar danys
a l'entorn del Port del Canonge, Banyalbufar, Estellencs,
Esporles i Valldemossa.

Quina és la previsió de temps aproximada per recuperar la
zona i minimitzar els perills que s'han generat?

Palma, a 31 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 13861/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
les carreteres de la zona del nord-oest de Mallorca afectada
per una tempesta el passat 29 d'agost.

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.

La Serra de Tramuntana va ser la zona més afectada per la
tempesta del passat 29 d'agost. Els Bombers de Mallorca es van
mobilitzar per retirar arbres i arreglar els desperfectes causats
per les inundacions i els despreniments. La pluja i les ratxes de
vent van afectar la xarxa de carreteres, especialment la que
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travessa la Serra (Ma-10) i la que uneix Esporles i Banyalbufar
(Ma-11), que es van tancar al trànsit parcialment, així com la
que condueix al Port del Canonge.

En quina situació es troben les carreteres? Si necessiten una
intervenció, de quin cost aproximat es tracta?

Palma, a 31 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

C)
RGE núm. 13862/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració
de zona catastròfica dels municipis de Banyalbufar i
Esporles arran de la tempesta del passat 29 d'agost.

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.

Arran de la tempesta del 29-8-2020 els municipis de
Banyalbufar i Esporles demanaran la declaració de zona
catastròfica després del cap de fibló.

Prestarà el Govern algun tipus d'ajuda econòmica?

Defensarà el Govern davant el Govern central la voluntat,
com han manifestat els representants dels municipis afectats,
com a zona catastròfica?

Palma, a 31 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 13863/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda o
subvenció pendent de pagar pel Govern balear i el Govern
central relacionades amb la tempesta al Llevant de
Mallorca de l'any 2018.

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.

Sra. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, queda alguna ajuda o subvenció pendent de
pagar pel Govern balear i el Govern central relacionades amb
la tempesta al Llevant de Mallorca de l'any 2018?

Palma, a 31 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 13864/20, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda o
subvenció pendent de pagar pel Govern balear i el Govern

central relacionades amb la tempesta Gloria del passat mes
de gener.

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.

Sra. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, queda alguna ajuda o subvenció pendent de
pagar pel Govern balear i el Govern central relacionades amb
la tempesta Gloria del passat mes de gener?

Palma, a 31 d'agost de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 13872/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tramitació de sol·licituds d'ingrés mínim vital per a
beneficiaris 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.

Des de quan té coneixement el Govern de les Illes Balears
de la falta de personal suficient per tramitar l'IMV, que ha
provocat el retard en la tramitació, creant un perjudici per als
possibles beneficiaris d'aquesta prestació i condicionant la
tramitació del RESOGA que gestiona la CAIB?

Davant aquesta situació denunciada, quines mesures ha
adoptat el Govern per esmenar i/o agilitar la tramitació i la
resolució d'aquest recurs fonamental per als ciutadans de les
Illes Balears, creat amb motiu de la profunda crisi sanitària,
social i econòmica?

Sent la tramitació de l'IMV una competència del Govern
central, quines passes ha fet el Govern per exigir que es
tramitin les sol·licituds presentades i pendents de resolució per
als possibles beneficiaris de les Illes Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 13876/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicació de les
càrregues d'aigua a la zona de bany a la platja de Migjorn
de Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina explicació ofereix el Govern davant el fet que aquest
estiu avions de l'Ibanat hagin dut a terme càrregues d'aigua
vorejant la zona de bany a la platja de Migjorn de Formentera?

Palma, a 1 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 13877/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a càrregues d'aigua
a la zona de bany a la platja de Migjorn de Formentera i
risc per a la salut dels banyistes.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És conscient el Govern que les càrregues d'aigua que s'han
dut a terme aquest estiu vorejant la zona de bany a la platja de
Migjorn de Formentera poden haver posat en risc la salut dels
banyistes?

Palma, a 1 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

I)
RGE núm. 13878/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicacions al
comandant d'avió respecte de les càrregues d'aigua que
s'han dut a terme aquest estiu a la zona de bany a la platja
de Migjorn de Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Han portat a terme accions per demanar explicacions al
comandant de l'avió respecte de les càrregues d'aigua que s'han
dut a terme aquest estiu vorejant la zona de bany a la platja de
Migjorn de Formentera?

Palma, a 1 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

J)
RGE núm. 13879/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a responsabilitat per
les càrregues d'aigua a la zona de bany a la platja de
Migjorn de Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reclamaran responsabilitat al comandant de l'avió que
aquest estiu ha realitzat càrregues d'aigua vorejant la zona de
bany a la platja de Migjorn de Formentera en cas que es
confirmi una negligència en la seva actuació per aquests fets?

Palma, a 1 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

K)
RGE núm. 13880/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a execució de les
jornades per part de l'empresa adjudicatària del nou
contracte de neteja del litoral de les Illes Balears per als
anys 2020 i 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Exigirà el Govern a l'empresa adjudicatària del nou
contracte de neteja del litoral de les Illes Balears per als anys
2020 i 2021, que executi les jornades contractades per al
present any abans que aquest finalitzi?

Palma, a 1 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

L)
RGE núm. 13881/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'aprovació del projecte de llei
d'indústries culturals per part del Govern de 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.

Quan té previst el Govern de les Illes Balears l'aprovació
del projecte de llei d'indústries culturals?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

M)
RGE núm. 13882/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de
desenvolupar i dotar adequadament l'Institut d'Indústries
Culturals.

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.
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Quan pensa el Govern de les Illes Balears desenvolupar i
dotar adequadament l'Institut d'Indústries Culturals?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

N)
RGE núm. 13883/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió de la Conselleria de Cultura l'any 2020
de transferir una partida de 250.000 euros a l'Institut
d'Indústries Culturals.

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.

Pensa la Conselleria de Cultura l'any 2020 transferir una
partida de 250.000 euros a l'Institut d'Indústries Culturals com
es va comprometre amb el sector?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 13884/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears l'any 2021
de mantenir la transferència feta des de la Conselleria
d'Indústria a l'Institut d'Indústries Culturals.

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.

Té previst el Govern de les Illes Balears l'any 2121
mantenir la transferència feta des de la Conselleria d'Indústria
a l'Institut d'Indústries Culturals?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 13885/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de
resoldre l'embós que hi ha ara en la resolució de
convocatòries en cultura.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears resoldre l'embós
que hi ha ara en la resolució de convocatòries en cultura
(COVID per a empreses i autònoms, línia B d'adquisició de
material i equipaments, projecció exterior audiovisual ...)?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 13889/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la
mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar
llicències d'obres en sòl urbà.

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.

Coneix el Govern de les Illes Balears quina és la mitjana de
temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'obres en
sòl urbà? Disposa d'informes al respecte?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

R)
RGE núm. 13890/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del
nombre de declaracions responsables per realitzar obres
majors a través del procediment previst al Decret llei
8/2020 que s'han presentat d'ençà la seva entrada en vigor.

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.

Coneix el Govern de les Illes Balears quantes declaracions
responsables per realitzar obres majors a través del
procediment previst al Decret llei 8/2020 s'han presentat d'ençà
la seva entrada en vigor?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

S)
RGE núm. 13891/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la
mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar
llicència d'hores a sòl rústic per a habitatge unifamiliar.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Coneix el Govern de les Illes Balears quina és la mitjana de
temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'hores a sòl
rústic per a habitatge unifamiliar?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

T)
RGE núm. 13897/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
contagis detectats per COVID-19 a les residències de
persones majors a les Illes Balears des de l'1 de juny al 31
d'agost de 2020.

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.

Sol·licitam informació sobre el nombre de casos
detectats/persones contagiada de COVID-19 a totes i cadascuna
de les residències de persones majors (públiques, concertades
i privades) existents a les Illes Balears. Se sol·liciten les dades
des de l'1 de juny al 31 d'agost de 2020.

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

U)
RGE núm. 13899/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
residències de persones majors a les Illes Balears, usuaris i
treballadors.

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.

Sol·licitam informació referent als mesos de juny, juliol i
agost sobre el nombre d'usuaris de les residències, de personal
sanitari, de personal sociosanitari i de la resta de personal que
presta servei a les residències/centres.

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

V)
RGE núm. 13900/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del
nombre de convenis que s'han firmat dels prevists a la
disposició addicional 5 del Decret llei 3/2020.

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.

Coneix el Govern de les Illes Balears quants convenis s'han
firmat dels prevists a la disposició addicional 5 del decret llei
3/2020?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

W)
RGE núm. 13902/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nou telèfon anunciat per la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca per atendre consultes i informar les
famílies envers incidències i protocols de la COVID-19
durant el curs escolar 2020-2021.

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 número de telèfon, l'horari i els dies d'atenció
permanent, l'inici d'operativitat d'aquest recurs i servei
anunciat?

Quins són els recursos humans destinats a aquest servei?

Quins mitjans s'han disposat des del Govern per donar a
conèixer aquest servei entre la comunitat educativa i
especialment entre les famílies?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

X)
RGE núm. 13905/20, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a motivació de l'IEB per no ajudar les editorials
illenques a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona.

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.

Per què l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) no ajuda les
editorials illenques, com cada any en una efemèride tan
important com la Setmana del Llibre en Català de Barcelona,
si una de les raons de ser d'aquest organisme és donar a
conèixer la nostra cultura a l'exterior?
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Palma, a 2 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Y)
RGE núm. 13914/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
professors alliberats per activitat sindical que s'han
reincorporat per iniciar el curs 2020-2021.

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.

Quants professors alliberats per activitat sindical s'han
reincorporat per iniciar el curs 2020-2021?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Z)
RGE núm. 13915/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
assessors tècnics docents a la Conselleria d'Educació.

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 quants assessors tècnics docents compta la Conselleria
d'Educació i quants s'han incorporat a la docència el curs 2020-
2021?

Palma, a 1 de setembre de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AA)
RGE núm. 13935/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal
d'Inca (1).

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'octubre de 2017 el Govern anuncià, durant la visita
realitzada a l'Hospital Comarcal d'Inca, que duia a terme una
inversió de 2,6 milions d'euros per renovar l'espai que ocupa el
Servei d'Urgències d'aquest hospital.

Quines actuacions i desenvolupament d'aquesta obra i
inversió anunciades el 2017 s'ha dut a terme fins a la data?

Palma, a 2 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 13936/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal
d'Inca (2).

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.

El Consell de Govern va aprovar el febrer de 2020 declarar
d'interès autonòmic les obres d'adequació i ampliació dels
serveis d'Urgències, Rehabilitació i UCI de l'Hospital Comarcal
d'Inca, l'import inicial d'execució del qual és de 9,0 milions
d'euros.

Quines actuacions, adequacions i obres s'han dut a terme
fins avui d'acord amb aquest projecte aprovat?

Respecte del projecte anunciat el 2017 i les actuacions
dutes a terme des de llavors, quines modificacions ha suposat
aquesta ampliació d'objecte i pressupost nous, aprovats el
2020?

Palma, a 2 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 13937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
manca de personal d'infermeria als hospitals del Servei de
Salut de 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.

Les associacions professionals d'infermeria, tècnics de cures
d'infermeria i facultatius mèdics, denuncien la falta de personal
sanitari als hospitals, especialment treballadors d'infermeria,
donat l'augment de casos COVID19.

Per aquesta raó, d'augment de casos més crítics i manca de
personal, s'estan habilitant serveis (reanimació) com UCI, i hi
ha plantes d'hospitalització, llits, tancades.

Quines mesures urgents prendrà la Conselleria de Salut i
Consum per garantir l'atenció segura, eficaç i de qualitat, als
pacients COVID i no COVID que requereixin hospitalització,
d'acord amb les ràtios de professionals sanitaris exigides?

Palma, a 2 de setembre de 2020
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El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 13938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
disponibilitat de professionals a la xarxa sanitària i
sociosanitària assistencial pública de 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 la constatada falta de personal sanitari, i
especialment d'infermeria, en la xarxa sanitària pública de les
Illes Balears, accentuada amb la pandèmia les conseqüències de
la qual tindran un impacte en la salut dels afectats; i davant la
demanda d'augmentar les ràtios d'aquest personal en els serveis
sanitaris i sociosanitaris (centres de salut, hospitals,
residències) per part de les associacions professionals; i la
petició de la comunitat educativa de la necessària presència
d'aquests professionals sanitaris en els centres escolars per al
desenvolupament de programes de promoció de la salut:

Quins plans té el Govern perquè la nostra sanitat pública
disposi de més personal sanitari i sociosanitari: infermeria,
tècnics de cures d'infermeria, facultatius, fisioterapeutes, que
garanteixin unes ràtios adequades i la taxa de reposició
efectiva?

Té previst el Govern mesures per facilitar la mobilitat i la
contractació d'aquests professionals de manera que s'incorporin
de manera immediata ?

Té previst el Govern augmentar els números clausus i les
places en les facultats de la UIB de medicina, infermeria i
fisioteràpia, per poder assumir la demanda existent i la que es
preveu per les conseqüències després de la pandèmia COVID-
19?

Palma, a 2 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AE)
RGE núm. 13941/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a l'illa d'Eivissa durant el 2020.

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.

Quants torrents s'han netejat durant l'any 2020 a l'illa
d'Eivissa? Indicau el nom del torrent netejat, la tasca realitzada,
l'indret on s'ha realitzat i la data de l'actuació.

Palma, a 3 de setembre de 2020

El diputat
Mariano Juan i Guasch

AF)
RGE núm. 13942/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a l'illa de Formentera durant el 2020.

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.

Quants torrents s'han netejat durant l'any 2020 a l'illa de
Formentera? Indicau el nom del torrent netejat, la tasca
realitzada, l'indret on s'ha realitzat i la data de l'actuació.

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AG)
RGE núm. 13943/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a l'illa de Mallorca durant el 2020.

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.

Quants torrents s'han netejat durant l'any 2020 a l'illa de
Mallorca? Indicau el nom del torrent netejat, la tasca realitzada,
l'indret on s'ha realitzat i la data de l'actuació.

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AH)
RGE núm. 13944/20, del diputat Mariano Juan i

Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a l'illa de Menorca durant el 2020.

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.

Quants torrents s'han netejat durant l'any 2020 a l'illa de
Menorca? Indicau el nom del torrent netejat, la tasca realitzada,
l'indret on s'ha realitzat i la data de l'actuació.

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Mariano Juan i Guasch

AI)
RGE núm. 13946/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria d'Administracions Públiques i
Modernització.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria d'Administracions
Públiques i Modernització durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AJ)
RGE núm. 13947/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria d'Afers Socials i
Esports durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AK)
RGE núm. 13948/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució

als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria d'Agricultura, Pesca
i Alimentació durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AL)
RGE núm. 13949/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AM)
RGE núm. 13950/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AN)
RGE núm. 13951/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.
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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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria de Medi Ambient
i Territori durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AO)
RGE núm. 13952/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AP)
RGE núm. 13953/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució

als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AQ)
RGE núm. 13954/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AR)
RGE núm. 13955/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Conselleria de Salut i Consum.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Conselleria de Salut i Consum
durant la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AS)
RGE núm. 13956/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Presidència del Govern.
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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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Presidència del Govern durant
la present legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AT)
RGE núm. 13957/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats
i retirats a la Vicepresidència i Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius.

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.

Quantes convocatòries i nomenaments de lliure designació
han estat publicats (oberts a sol·licitud) i s'han retirat abans que
es produís la publicació de la proposta provisional de resolució
als distints grups de llocs de treball (A1, A1-A2, A2, A2-C1,
C1, C1-C2 i AP) corresponents als diferents cossos de
l'administració autonòmica a la Vicepresidència i Conselleria
de Transició Energètica i Sectors Productius durant la present
legislatura?

Palma, a 3 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AU)
RGE núm. 13981/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (I).

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.

1. En quina data va deixar de prestar servei la Unitat de
Problemes Relacionats amb l'Alcohol?

2. Quants usuaris hi havia registrats i inclosos en tractament per
la Unitat de Problemes Relacionats amb l'Alcohol fins al

moment en què es va acordar el tancament/la suspensió del
servei?

3. Quines mesures i quina atenció ha prestat la Conselleria de
Salut i Consum per atendre les persones que eren usuàries
d'aquest servei? 

4. Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Salut i Consum
per atendre les persones demandants o necessitades d'aquest
servei davant la inactivitat d'aquesta "unitat"?

Palma, a 7 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AV)
RGE núm. 13982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (II).

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.

1. Quines mesures adoptarà d'immediat la Conselleria de Salut
i Consum per garantir la continuïtat de l'atenció als usuaris
d'aquest servei?

2. En quina data s'ha restablert el servei? Per al cas que no
s'hagi restablert aquest servei, data exacta en què la Conselleria
de Salut i Consum el farà efectiu.

Palma, a 7 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 13989/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quants vessaments d'aigües fecals a la mar ha tingut
coneixement el Govern de les Illes Balears durat els mesos de
gener a setembre de 2020 a l'illa d'Eivissa? Indicau els indrets
on s'han produït i la data.

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AX)
RGE núm. 13990/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a
Formentera.



3696 BOPIB núm. 64 -  11 de setembre de 2020

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quants vessaments d'aigües fecals a la mar ha tingut
coneixement el Govern de les Illes Balears durat els mesos de
gener a setembre de 2020 a l'illa de Formentera? Indicau els
indrets on s'han produït i la data.

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AY)
RGE núm. 13991/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quants vessaments d'aigües fecals a la mar ha tingut
coneixement el Govern de les Illes Balears durat els mesos de
gener a setembre de 2020 a l'illa de Mallorca? Indicau els
indrets on s'han produït i la data.

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AZ)
RGE núm. 13992/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quants vessaments d'aigües fecals a la mar ha tingut
coneixement el Govern de les Illes Balears durat els mesos de
gener a setembre de 2020 a l'illa de Menorca? Indicau els
indrets on s'han produït i la data.

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BA)
RGE núm. 13994/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar
COVID.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quantes descàrregues de l'app Radar COVID s'han realitzat
a les Illes Balears?

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BB)
RGE núm. 13995/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar
COVID.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants contactes de risc ha detectat l'app Radar COVID a
les Illes Balears?

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

BC)
RGE núm. 13996/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de l'app Radar COVID per al
Govern de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de l'app Radar COVID per al Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 8 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

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 11 de setembre de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 11 de setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

A)
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RGE núm. 14166/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució del Fons
COVID-19 estatal destinat a Educació.

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.

Com es distribuiran els 50 milions d'euros del Fons
COVID-10 estatal destinat a Educació?

Palma, a 10 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 14175/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució de la
comissió d'experts en educació infantil.

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.

Per quin motiu el Govern no ha constituït la comissió
d'experts en educació infantil que es va aprovar per unanimitat
parlamentària el passat mes de juliol?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 14179/20, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures de prevenció de contagis de la COVID-
10 a l'inici del curs escolar.

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 Martí March, considera el Govern balear que ha pres les
mesures apropiades per a la prevenció de contagis per COVID-
19 als centres escolars?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

D)
RGE núm. 14180/20, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a increment d'arribada de pasteres a les nostres
illes.

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, quines mesures està prenent el Govern
balear en coordinació amb l'Estat per detenir i controlar
l'increment d'arribada de pasteres a les nostres illes?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

E)
RGE núm. 14182/20, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a recursos tecnològics necessaris
als centres educatius.

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, posarà a disposició dels centres educatius els
recursos tecnològics necessaris per poder tenir a les aules?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 14184/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
col·laboració públicoprivada en matèria de turisme en les
circumstàncies actuals.

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 de Model Econòmic, Turisme i Treball, com
enfortirà la col·laboració públicoprivada en matèria de turisme
en les circumstàncies actuals?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 14187/20, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
decret de regulació de residus sanitaris.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Medi Ambient, en quin estat es troba el
nou decret de regulació de residus sanitaris anunciat pel Govern
a l'inici de la pandèmia de la COVID-19?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

H)
RGE núm. 14188/20, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
sanitàries i socials de prevenció aprovades per evitar la
propagació de la COVID-19 a les Illes Balears.

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.

Sra. Consellera de Salut, quina valoració fa de les mesures
sanitàries i socials de prevenció aprovades per evitar la
propagació de la COVID-19 a les Illes Balears?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 14189/20, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segon cable de connexió entre Mallorca i Menorca.

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.

Dóna suport el Govern de les Illes Balears que el segon
cable de connexió entre Mallorca i Menorca sigui prioritari en
els plans d'inversió de les infraestructures de Red Eléctrica de
España per a Balears?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 14190/20, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés
mínim vital.

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 de les Illes Balears la gestió del
Govern del Sr. Sánchez pel que fa a l’ingrés mínim vital?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 14191/20, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
en relació amb l'inici del curs escolar.

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.

Creu el conseller d'Educació que ha previst adequadament
l'inici del curs escolar?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 14192/20, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Balears com a destinació segura.

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.

Considera el conseller de Turisme que les Illes Balears han
estat una destinació segura?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 14193/20, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts
per als autònoms.

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.

En quin estat es troba la línia d'ajuts a autònoms que va
treure el Govern?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Roselló
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N)
RGE núm. 14194/20, del diputat Antoni Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda
d'ingressos no financers de la comunitat autònoma.

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 conseqüències tindrà la
caiguda d'ingressos no financers de la comunitat autònoma,
provocada per la crisi econòmica?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Antoni Costa i Costa

O)
RGE núm. 14195/20, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preparació davant la segona onada del coronavirus.

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, estam més preparats sanitàriament en
aquesta segona onada del coronavirus?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

P)
RGE núm. 141996/20, del diputat Juan Manuel Gómez

i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures immediates que adoptarà el Govern per donar
solució a l'increment de les llistes d'espera i la demora a les
consultes dels metges especialistes i les intervencions
quirúrgiques.

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 de Salut i Consum, davant l'increment de les
llistes d'espera i l'augment de la demora per a les consultes dels
metges especialistes i de les intervencions quirúrgiques, quines
mesures durà a terme per donar solucions a les necessitats
sanitàries dels ciutadans?

Palma, a 11 de setembre de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Q)
RGE núm. 14197/20, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament necessari per elaborar uns pressuposts de la
CAIB que siguin capaços de fer front a l'emergència
sanitària, econòmica i social a les Illes Balears.

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, pot assegurar que comptarem amb el
finançament necessari per elaborar uns pressuposts que siguin
capaços de fer front a l'emergència sanitària, econòmica i social
a les Illes Balears?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

R)
RGE núm. 14199/20, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració del Govern sobre l'aixecament
de restriccions sobre viatges.

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, arran de la notícia que el Govern alemany
aixecarà la recomanació general sobre viatges a zones de risc
a partir de l'1 d'octubre, com afectarà això el nostre turisme?

Palma, a 11 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 13960/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a donar resposta a la complexitat que impliquen els
escenaris de semipresencialitat i confinament prevists pel
sistema educatiu el curs 2020-2021.

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 Ple.

Aquest inici del nou curs escolar 2020-2021 ha coincidit
amb la segona onada de la pandèmia de la COVID-19, que ha
alterat el nostre dia a dia. En aquest context, el bon
funcionament del sistema educatiu és molt rellevant perquè
aquest és el vector principal de socialització de les famílies i,
per tant, pot convertir-se també en un vector de contagi. Per
tant, la tornada a les aules podria tenir un impacte directe en la
situació sanitària i, de retruc, un impacte indirecte en la situació
econòmica.

Per tant, aquest és un tema important per a tota la societat
i per al conjunt del Govern de les Illes Balears, no només per
a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

D’aquesta manera, cal que aquest curs 2020-2021 es
desenvolupi sota la premissa de màxima seguretat-màxima
normalitat. Cal que el sistema educatiu no s’aturi i es pugui
desenvolupar presencialment aquest curs per tots els efectes
que podria tenir no fer-ho així: estam parlant no només de
l’impacte sobre la qualitat educativa, sinó també dels efectes
sobre la salut psicològica dels infants o els problemes per a la
conciliació laboral de les famílies. Alhora, emperò, és
important que el curs es desenvolupi amb la màxima seguretat:
els centres educatius han de ser espais segurs i no es poden
escatimar recursos en mesures de prevenció. La situació actual
planteja molts reptes i molt variats: de caràcter pedagògic,
tecnològic, d’equitat, etc. Precisament per aquest motiu, no
podem deixar que la manca de prevenció esdevingui un
problema afegit: es tracta del repte més bàsic i, a la vegada,
més senzill de resoldre.

Per altra banda, cal ser conscients que el curs començarà en
la modalitat semipresencial, que és el model B dels tres
escenaris que va preveure la conselleria competent. Ara bé, que
hi hagi uns plans de contingència al respecte no vol dir que
l’escenari sigui òptim per donar resposta a tots els reptes que
planteja l’actual situació: cal assenyalar que els plans de
contingència de l’escenari B (semipresencialitat) es van fer a
partir dels recursos prevists per a l’escenari A (presencialitat
plena), tot i que l’escenari de la semipresencialitat requereix
més recursos i és molt més complex de gestionar. Per tant, i
donat que les premisses amb les quals es va dissenyar l’escenari
B (semipresencialitat) no eren les òptimes, cal dotar de més
recursos addicionals els centres educatius.

Per exemple, en l’escenari B els alumnes a partir de 2n
d’ESO assistiran en dies alterns als centres, de manera que
només n'hi assisteixin la meitat. Ara bé, el professorat no farà
semipresencialitat i haurà d’estar al centre cada dia atenent la
meitat dels alumnes que siguin al centre. En aquest cas, qui
atendrà l’alumnat que estigui a casa? Especialment aquells que
presentin dificultats d’aprenentatge i altres situacions de
vulnerabilitat. Sembla clar que l’escenari B requereix més

professorat que els escenaris A o C. Així i tot, cal dir que
l’escenari C (confinament) també presenta complexitat i
requereix recursos addicionals, ja que l’atenció educativa a
distància requereix ràtios més baixes que l’atenció educativa
presencial.

D’altra banda, per a l’educació primària i 1r d’ESO caldrà
garantir ràtios presencials conformes a les indicacions de les
autoritats sanitàries. Òbviament, això també dependrà, en cada
centre, de les dimensions de les aules. Però sembla clar que a
partir de més de 20 alumnes els centres hauran de desdoblar
grups si es volen garantir les mesures de distanciament
adequades.

Per donar resposta aquestes circumstàncies, val a dir que la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha anunciat
algunes mesures, com ara la incorporació de 560 docents
addicionals, l’increment de la neteja dels centres educatius en
un 20%, la declaració responsable per assegurar que les
famílies no porten als centres educatius aquells alumnes amb
simptomatologia compatible amb la COVID-19, l’habilitació
d’un telèfon de consulta o l’obligatorietat de portar mascareta
per a tots els alumnes a partir dels sis anys. Mesures, però, que
davant la complexitat de l’actual situació són del tot
insuficients o, en alguns casos, fins i tot inadequades.

En definitiva, cal extremar les mesures d’higiene i
prevenció.

Pel que fa a l’increment del professorat, tot sembla indicar
que gran part de l’increment anunciat obeeix a la simple
actualització de la quota de professorat que s’assigna als
centres d’acord amb la matrícula esperada i l’establiment de les
hores lectives que s’assignen de forma general al professorat.
Per això, aquest increment no serà suficient per fer front a la
complexitat afegida que suposa l’escenari de la
semipresencialitat.

En aquest terreny, la comunitat autònoma que ha fet l’esforç
més important per adaptar els recursos humans a la situació
inèdita que vivim ha estat el País Valencià. En aquesta
comunitat s’han destinat 207 milions d’euros per incorporar
4.373 mestres i professors. D’acord amb les dimensions dels
respectius sistemes educatius, si volguéssim assolir el nivell
valencià, caldria incorporar 1.000 nous docents, amb una
inversió d’uns 40 milions d’euros. Aquesta xifra seria
perfectament assumible pel sistema, ja que pot suposar la
incorporació d’un mestre addicional a les escoles, i de dos o
tres professors als instituts de secundària, en funció de les seves
dimensions. La incorporació d’aquest professorat es podria
finançar amb els 50 milions d’euros que arribaran a les Illes
Balears com a part dels fons que l’Estat destinarà a les
comunitats autònomes per reforçar els seus sistemes educatius.

Pel que fa a les mesures estrictament de prevenció, algunes
de les adoptades per la Conselleria d’Educació denoten una
infravaloració de la seva importància. Per exemple, delegar la
presa diària de temperatura en les famílies no sembla propi
d’una administració que realment vulgui reduir al mínim la
presència d’alumnes eventualment infectats als centres. Com
tampoc no ho és que no s’hagi previst quelcom tan bàsic com
proveir d’una mascareta higiènica cada dia tots i cada un dels
alumnes del centre, tenint en compte que no totes les que
s’empren són adequades per fer la funció de barrera i que
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moltes famílies no es poden permetre substituir diàriament la
màscara del seu fill com seria desitjable.

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 el Govern de les Illes
Balears a incorporar 1.000 nous docents al sistema educatiu,
finançant aquesta incorporació amb el fons que l’Estat destinarà
a reforçar els sistemes educatius autonòmics. Aquesta
incorporació ha d’estar destinada a poder desenvolupar el curs
escolar en l’escenari B (semipresencialitat) amb les màximes
garanties sanitàries i pedagògiques, fent possible els
desdoblaments dels grups de més de 20 alumnes i l’atenció dels
alumnes que no puguin assistir al centre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a duplicar el personal de neteja dels centres educatius
de les Illes Balears per tal de poder dur a terme una neteja i
desinfecció permanents dels centres durant tota la jornada
escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proveir del nombre adequat d’aules modulars tots
aquells centres que no disposin d’espais suficients per poder
desdoblar grups i garantir la ràtio recomanada per les autoritats
sanitàries.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar als centres educatius de les Illes Balears,
almenys algunes hores al dia, personal sanitari que
s’encarregui, entre altres, de prendre la temperatura a tots els
alumnes diàriament, de resoldre dubtes que es puguin plantejar
respecte de com actuar davant l’actual situació sanitària i
d’assessorar el coordinador COVID de cada centre.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar a la disposició de tots els alumnes dels centres
educatius de les Illes Balears una mascareta higiènica diària.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instal·lar un dispensador de gel hidroalcohòlic sense
contacte a totes les aules de tots els centres educatius de les
Illes Balears, així com a la resta d’espais on es consideri
necessari per garantir-ne la disponibilitat en tot moment.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i aplicar un calendari per a la realització de
tests de COVID-19 periòdics al professorat i al personal no
docent dels centres educatius de les Illes Balears.

Palma, a 4 de setembre
El diputat
Josep Castell i Baró
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

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 setembre de 2020, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

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

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 13959/20, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a extensió de la vigència del Pla "Me
cuida" com a eina de suport a les persones treballadores
per compte aliè que han de tenir cura al nucli familiar de
persones afectades per la COVID-19, davant la Comissió de
Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

L’emergència sanitària generada per la COVID-19 va ser
declarada pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut el
passat 11 de març. Per donar resposta àgil, global i contundent
a les necessitats sanitàries, socials i econòmiques que es varen
generar, el Govern d’Espanya va publicar pocs dies després, el
17 de març, el Reial Decret 8/2020, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19.

El RDL 8/2020 aglutina en els seus 43 articles i diverses
disposicions addicionals, transitòries i finals un seguit de
recursos adreçats que la pandèmia no deixi ningú enrere en el
nostre país garantint els subministraments bàsics com ara
l’aigua o l’electricitat, mesures per protegir el dret a l’habitatge,
de protecció de l’ocupació, per garantir la liquidesa per sostenir
l’activitat econòmica i d’altres vinculades a la investigació com
a eina imprescindible per poder aconseguir avenços tecnològics
i sanitaris per prevenir i superar aquesta malaltia.

Entre les iniciatives de suport als treballadors i treballadores
recollides en el capítol I d’aquest reial decret llei cal destacar
l’article 6. Pla “Me cuida”. Una de les mesures que s’ha
demostrat efectiva en la lluita contra l’expansió de la
COVID-19 ha estat el confinament. Aquest impossibilita que
les persones infectades puguin contagiar-ne altres i romp la
cadena de transmissió del virus.

Per aconseguir un confinament efectiu de les persones
positives és imprescindible que siguin cuidades per altres que
els donin suport en les activitats de la vida diària com
l’alimentació o la neteja i, si presenten símptomes, puguin
proporcionar l’atenció escaient a la llar.

Atenent aquesta situació de cura imprescindible i
beneficiosa per la mateixa persona infectada i per la societat en
general, ja que evita la propagació del virus, s’ha creat el Pla
“Me cuida”.

Aquest pla possibilita que les persones que treballin per
compte aliè que acreditin deure de cures del cònjuge o parella



3702 BOPIB núm. 64 -  11 de setembre de 2020

de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins
al segon grau de la persona treballadora tinguin dret a reduir i/o
a adaptar la seva jornada per les tasques que hagi de dur a
terme per tal de disminuir la transmissió comunitària de la
COVID-19.

El Pla “Me cuida” estarà vigent fins al 22 de setembre
d’enguany. Hem avançat en el coneixement de la malaltia però
encara queda per poder dominar-la. Estem veient com els
rebrots van apareixent i la situació a nivell mundial encara és
molt seriosa. S’està fent un gran esforç per poder desenvolupar
una vacuna eficaç i segura però encara queda bastant camí per
poder-la obtenir. Així doncs, la prevenció segueix sent la millor
eina per aconseguir salvar vides. L’ús de mascareta, la distància
social, la higiene de mans i l’autoconfinament de les persones
positives de COVID-19 són fonamentals per evitar la
transmissió comunitària.

Per tot l’abans exposat, el Grup Parlamentari Unidas
Podemos presenta la següent proposta d’acord:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a allargar la vigència del Pla “Me Cuida” en tant els criteris
sanitaris escaients per evitar la transmissió comunitària de la
COVID-19 així ho aconsellin.

Palma, a 3 de setembre de 2020
La diputada
Antònia Martín i Perdiz
El portaveu
Alejandro López i Soria

B)
RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a protecció de la biodiversitat marina a les zones
portuàries 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Actualment, i més enllà de l’emergència sanitària provocada
per la COVID-19, un dels reptes més importants per a la
humanitat és el de l’emergència climàtica, que entre moltes
conseqüències està provocant l’extinció de nombroses espècies
i, per tant, la reducció de la biodiversitat arreu del globus. En
aquest sentit, cal destacar que el passat 8 de novembre el
Govern de les Illes Balears ja va aprovar per Consell de Govern
la declaració d'emergència climàtica al conjunt de l'arxipèlag en
resposta al deure que les administracions públiques tenen
d'impulsar totes aquelles mesures adreçades a vetllar per la cura
del medi ambient. Cal, emperò, que aquesta declaració es
tradueixi en actuacions concretes per reduir els efectes del
canvi climàtic i protegir la biodiversitat i els valors naturals de
les Illes Balears.

Algunes de les badies poc profundes de les Illes Balears,
com ara les d’Addaia i Fornells, alberguen encara avui
ecosistemes amb una rica biodiversitat, com ara algues gairebé
desaparegudes, espècies en perill, formacions d’escull de
posidònia, praderies denses de Cymodocea nodosa, praderies

de Zostera noltii, etc. Tot i açò, la major part d’aquestes badies
de l’arxipèlag i del Mediterrani han perdut el seu valor natural
a causa de la transformació d’aquestes àrees en ports esportius
i espais de fondeig massiu per cobrir l’oferta de la indústria
nàutica, un sector en expansió fins i tot en temps de pandèmia.
Tot i la crisi turística d’aquesta temporada provocada per la
COVID-19, moltes cales i platges han patit la massificació
d’embarcacions, que no només creixen en nombre sinó també
en potència i eslora.

En aquest sentit, cal apuntar que algunes entitats com el
GOB o Mallorca Blue han denunciat que a les darreres dècades
s’han destruït a Mallorca més de dos milions de metres
quadrats de biòtops soms encalmats.

En conseqüència, cal protegir els valors naturals de les
badies tancades que encara conserven una biodiversitat ben
rica, com és el cas de Fornells, Addaia o Portocolom aturant
l’expansió dels fondejos i de les infraestructures portuàries en
aquestes zones. Aquesta biodiversitat, doncs, resulta
incompatible amb l’ampliació del port esportiu d’Addaia i del
nombre d’amarraments del port de Fornells (que, a més, s’ubica
dins la Reserva Marina del Nord de Menorca i és Lloc d'Interès
Comunitari -LIC).

Per altra banda, resulta necessari estudiar i conèixer millor
aquestes zones. D’una banda, avaluant l’evolució de la
biodiversitat en les badies poc profundes mitjançant estudis
científics; i, per altra banda, catalogant els valors naturals de
totes les zones portuàries de l’arxipèlag.

Respecte d'això, i com a exemple, no pot ser que en les
cartografies disponibles avui s’ignorin milenars de metres
quadrats de praderia de Cymodocea i la presència de Zostera
a la badia de Portocolom.

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 Ports de les Illes a
realitzar estudis científics per avaluar l’evolució de la
biodiversitat en les badies poc profundes situades en zones
d’especial protecció de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes a
realitzar estudis científics per catalogar els valors naturals de
les zones portuàries de gestió autonòmica de les Illes Balears
i avaluar la seva evolució.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a paralitzar l’ampliació de port esportiu d’Addaia,
almenys fins que no es tenguin conclusions favorables dels
estudis esmentats en els punts anteriors.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir i aplicar mesures correctores i compensadores
en aquells casos on es detecti una evolució negativa dels valors
naturals de les zones portuàries o immediates a aquestes zones.

Palma, a 4 de setembre de 2020
El diputat
Josep Castell i Baró
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La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la
instal·lació de càmeres de videovigilància als espais públics,
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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La seguretat ciutadana és una exigència social com a
element imprescindible per a la convivència harmònica i com
a garantia de drets fonamentals tan bàsics com la integritat
física, la lliure circulació, la intimitat personal i familiar, la
inviolabilitat del domicili o el dret de propietat.

La tecnologia posa a l’abast mecanismes i instruments amb
uns costs econòmics molt baixos i que utilitzats adequadament
permeten avançar en el control, la prevenció i la persecució
d’actuacions contràries a l’ordenament jurídic i que generen
inseguretat. Un d’aquests mecanismes són les càmeres de
videovigilància instal·lades a espais públics (carrers, places,
zones verdes i espais lliures...).

La regulació de la instal·lació i l'ús de càmeres de
videovigilància la trobam a un doble àmbit. Per un costat la
normativa pròpiament de les forces i cossos de seguretat i en
especial al Reial Decret 596/1999, que és el Reglament de
desenvolupament i execució de la Llei Orgànica 4/1997 per la
qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i
cossos de seguretat a llocs públics.

Aquesta normativa preveu que perquè els ajuntaments
puguin fer la instal·lació necessitin una autorització del delegat
del Govern, que la petició d’autorització passi per una
comissió, que existeixi una motivació i una delimitació del lloc
públic concret, i preveu que la manca de resolució tengui un
silenci negatiu.

Per un altre costat la normativa de protecció de dades pel
tractament de dades de caràcter personal que suposa la gravació
tot exigint a les zones vigilades la col·locació de distintius
indicatius. A més a la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades s'estableix que
“només serà admissible la instal·lació de càmeres o
videocàmeres quan la finalitat de vigilància no es pugui obtenir
per altres mitjans que, sense exigir esforços desproporcionats,
resultin manco intrusius per a la intimitat de les persones”.

D’aquesta doble regulació es dedueix clarament un caràcter
restrictiu de la utilització de la videovigilància. Atès que no
compartim aquest caràcter restrictiu i que la videovigilància
feta pels cossos policials i especialment per la Policia Local
respon únicament i exclusivament a la seguretat de les persones
i els seus béns, consideram que és imprescindible una reforma
jurídica que permeti als ajuntaments i als cossos de seguretat de
l’Estat la més fàcil instal·lació de càmeres de videovigilància
sempre garantint el correcte ús de les imatges obtingudes.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la normativa reguladora de la instal·lació i l'ús de
videocàmeres de vigilància als espais públics perquè siguin més
simple i més fàcil aquesta instal·lació i ús per part dels cossos
de les forces i cossos de seguretat, inclosa la Policia Local de
cada ajuntament, tot eliminant requisits i preveient que en cas
de necessitar autorització, el silenci sigui positiu. Tot això a fi
i efecte de fer més extensius la instal·lació i l'ús de
videocàmeres de vigilància als espais públics i sempre garantint
el correcte tractament de les imatges obtingudes d’acord amb
la normativa de protecció de dades.

Palma, a 4 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a replantejament del
projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació
de nitrats de fonts agràries, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

La Conselleria de Medi Ambient es troba tramitant un nou
decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de
fonts agràries que vendria a substituir l’anterior Decret
116/2010. El nou decret en tramitació preveu una important
ampliació de les àrees declarades com a zones vulnerables, ja
que es passaria d’uns 1.218 km2 actuals a uns 1.939 km2.

La declaració de noves zones vulnerables únicament
procedeix si existeixen dades tècniques i científiques que
corroborin dos requisits acumulatius: 1. Existència de
contaminació; 2. Que aquesta contaminació prové de fonts
agràries. Així ho estableix el Reial Decret 216/1996, sobre
protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels
nitrats procedents de fonts agràries.

La Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria
de Medi Ambient a l’únic estudi tècnic en què es fonamenta la
proposta de nou decret (“Análisis de contenido en nitratos en
las aguas de la Demarcación Hidrológica de les Illes Balears
para la propuesta de designación de zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario”) reconeix
expressament que la normativa exigeix per procedir a declarar
una zona vulnerable que ha de ser clar i evident l’origen agrari
de la contaminació de les aigües per nitrats: “En consecuencia,
según la Directiva 91/676/CE aquellas zonas que presenten
nitratos con un origen diferente al de las fuentes agrarias no
deberían ser declaradas como Zona Vulnerable a la
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Contaminación por Nitratos de Origen Agrario (ZVCNOA)”
(pág. 161). Idò bé, aquest estudi tècnic reconeix en multitud
d’ocasions que la contaminació no té origen agrari, per
exemple: “Así la información disponible al respecto de los usos
del suelo pone de manifiesto que no ha habido un incremento
en el uso agrícola por lo que el incremento de nitratos en las
aguas subterráneas no puede ser atribuido a un incremento del
uso de fertilizantes. Una posible explicación del incremento de
nitratos es la proliferación de viviendas aisladas en suelo
rústico con deficiente sistema de tratamiento de aguas
residuales así como las pérdidas de las redes urbanas de
alcantarillado. Dadas estas circunstancias para mejorar el
buen estado de las aguas subterránea es necesario incidir en
el tratamiento de las aguas residuales urbanas a parte de los
programas de acción” (pág. 120).

A l’informe sobre el resultat de la consulta prèvia del
projecte de decret s’assenyala que “la contaminació per nitrats
té diferents fonts, una d’elles és l’activitat agrària” i afegeix
l’informe: “a la proposta de revisió de la delimitació de les
zones vulnerables es proposa declarar totes aquelles masses
d’aigua que presentin contaminació per nitrats exceptuant
aquelles en les quals s’ha pogut demostrar fefaentment que
l’origen no és agrari”. És a dir, el criteri de delimitació que
s’adopta no és la realització d’un nou estudi per definir amb
exactitud quines àrees estan contaminades per activitat d’origen
agrari i quines per altres orígens, ni és la delimitació
exclusivament d’aquelles àrees contaminades en què està
demostrat que aquesta contaminació té origen agrari. El criteri
que s’adopta és delimitar com a zona vulnerable tota àrea
contaminada que no se sàpiga l’origen d’aquesta contaminació.
Criteri que xoca frontalment amb les directives europees i amb
la normativa d’aplicació que només volen que es delimitin com
a zones vulnerables les aigües contaminades per activitats
agràries.

El mateix estudi tècnic citat assenyala “es necesario llevar
a cabo estudios específicos mediante técnicas isotópicas que
permitan establecer el origen de los nitratos en las diferentes
MASubt de la Demarcación de Baleares” (pàg. 180). És a dir,
el mateix estudi és conscient que no està acreditat que la
contaminació tengui origen agrari i, per tant, aconsella estudis
específics i més detallats per clarificar aquest origen que és
requisit imprescindible per a la declaració de zona vulnerable.

L’aprovació de la proposta normativa suposaria la
imposició de rellevants limitacions i requisits suplementaris a
l’exercici de l’activitat agrària en relació amb l’ús d’adobs, a
l’ús d’altres materials orgànics i de fertilitzants nitrogenats.
Fins i tot podria suposar la prohibició durant determinats
períodes de l’any la utilització d’aquestes substàncies als
conreus així com limitacions en el volum d’emmagatzematge
d’adobs i materials orgànics. També implicaria l’obligació de
realitzar analítiques. Tot plegat generaria uns augments de costs
de l’activitat agrària.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-proposta per les
Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no aprovar cap nou decret que suposi l’ampliació de
les zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts

agràries fins que no es realitzin els estudis i s’acrediti
fefaentment que la contaminació prové exclusivament o
majoritàriament de l’activitat agrària.

Palma, a 7 de setembre de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a impartició del
màster d'advocacia de la UIB en un format mixt, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Els alumnes de dret de Menorca i les Pitiüses reclamen la
impartició del màster d'advocacia de la UIB en un format mixt
de videoconferència i presencialitat, per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats als alumnes de totes les Illes Balears.

El màster d’advocacia és obligatori si es vol exercir
l'advocacia, i actualment requereix el desplaçament dels
alumnes a Mallorca o bé se'ls ofereix com a alternativa
cursar-ho telemàticament a través de la Universitat Oberta de
Catalunya.

Cap d’aquestes dues opcions no és considerada vàlida pels
estudiants, ja que per una banda, no totes les famílies poden
assumir el cost que suposa el canvi de residència a Mallorca. I
per altra, cursar-ho a través de la UOC suposaria una
vulneració del principi d’igualtat d’oportunitats dels alumnes
de Menorca i Eivissa respecte dels alumnes de Mallorca.

Les institucions públiques han de vetllar perquè aquest
principi d’igualtat d’oportunitats entre els alumnes balears sigui
real i efectiu, lluitant per pal·liar les diferències que el fet
insular pot provocar (com la doble insularitat en el cas de
Menorca i Eivissa i la triple insularitat en el cas de
Formentera). Així s’estableix a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

A més, davant la situació de greu crisi sanitària provocada
per la COVID-19 i les previsions de nous confinaments
selectius, es fa imprescindible potenciar les classes
universitàries via online reduint així la presencialitat per vetllar
per la salut pública.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca a sol·licitar a la Universitat
de les Illes Balears (UIB) la impartició del màster d’advocacia
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combinant un sistema mixt de classes a distància i presencials
per garantir la igualtat d'oportunitats als alumnes de totes les
Illes Balears.

Palma, a 7 de setembre de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu suplent
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 13993/20, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una
policia de suport operatiu, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Davant la manca
d'efectius de policia local que pateixen els ajuntaments de les
Illes Balears per dur a terme les tasques de vigilància del
compliment de la normativa sanitària per evitar l'expansió de la
COVID-19, es fa necessari i urgent debatre en comissió aquesta
iniciativa el més aviat possible per donar una solució
immediata a aquesta problemàtica municipal.

La manca de forces i cossos de seguretat és, des de fa anys,
una mancança històrica a les nostres illes. Balears es troba per
sota de la mitjana nacional pel que fa al grau de cobertura del
volum potencial d’agents.

Enguany aquesta mancança s’ha agreujat a causa de
l’emergència sanitària.

Els ajuntaments de les Illes Balears es troben amb greus
dificultats per, amb unes plantilles de per si infradotades, fer
efectives les tasques de vigilància del compliment de la
normativa sanitària per fer front a la COVID-19 que se’ls ha
encomanat (per exemple, controlar aforaments i l’ús de
mascareta, entre d’altres).

El dèficit d’efectius policials a Balears és molt preocupant.
En aquesta línia la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) ha llançat un missatge d'alerta davant la
manca històrica de policies locals en els municipis, advertint
que serà necessari incrementar la plantilla dels consistoris per
assumir els efectes de l'emergència sanitària i alhora poder
donar vacances al personal. Això sense deixar de banda la
demanda constant i creixent de seguretat ciutadana davant la
situació excepcional que vivim i viurem els pròxims mesos.

Davant les circumstàncies extraordinàries derivades de la
crisi sanitària i econòmica generada per la COVID-19 és
necessari i urgent la creació d’una figura extraordinària que
doni suport a la policia municipal en la realització de les
tasques derivades de la situació de crisi.

Aquesta figura policial extraordinària de naturalesa anàloga
a la figura del policia turístic, ja existent a les nostres illes,

donaria suport a la policia local en el compliment de les seves
tasques i quedaria integrada de forma indefinida a la seva
plantilla, la qual cosa suposaria una gran ajuda als ajuntaments
que podrien disposar de forma ràpida i àgil d’aquest personal
en moments de gran demanda, com és l’actual.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear la figura del policia de suport operatiu per
pal·liar de forma ràpida i permanent la manca d’efectius de
policia local que poden tenir els municipis.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un borsí de policies locals, al qual els
ajuntaments puguin accedir per completar les seves plantilles
i cobrir les seves necessitats; així com a signar els convenis
pertinents amb els ajuntaments perquè aquesta realitat sigui
possible.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir, en tot o en part, el cost d'aquests
policies de suport operatiu que passarien a formar part de
manera indefinida de la plantilla de la policia local del
municipi.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la Conselleria d'Administracions Públiques
i Modernització programi de forma immediata els cursos de
formació de policia local que siguin necessaris per cobrir la
demanda dels diferents municipis.

Palma, a 2 de setembre de 2020
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
La portaveu
Catalina Pons i Salom

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum, davant el Ple, sobre la
situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes
Balears, així com sobre la gestió efectuada en matèria de
salut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 13898/20, del Grup Parlamentari Mixt,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
conciliació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre 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'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 13984/20, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple, sobre
l'actual situació turística i laboral de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2020, conformement amb l'article 193.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

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

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de

les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 12/2020, de 28
d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la
percepció de determinades prestacions establertes en el
Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret
llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències
de persones a les residències de persones grans per atendre
les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol de 2020, havent estat publicat en el BOIB núm.
150, de 29 d'agost de 2020, el Decret llei 12/2020, de 28

d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la
percepció de determinades prestacions establertes en el Decret
llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter
econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un r`pegim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de
persones a les residències de persones grans per atendre les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, 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 setembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei

RGE núm. 11127/20. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13939/20, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a creació d'una
comissió no permanent sobre l'estratègia autonòmica i les
mesures per fer front a la desinformació en línia, sigui
tramitada davant el Ple.

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

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència de nomenament d’una

funcionària interina per ocupar el lloc de treball d’arxivera
del cos d’assessors facultatius, especialitat arxivística i
documentació, del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el 22 de juliol de 2020, acordà d’aprovar la
Resolució de la creació d’una borsa extraordinària per a la
selecció de funcionaris interins del cos d’assessors facultatius,
especialitat arxivística i documentació, del Parlament de les
Illes Balears, atesa la necessitat i la urgència per ocupar el lloc
de treball d’arxiver/arxivera de la cambra, vacant i dotat
pressupostàriament mentre no es proveeixi reglamentàriament,
i atendre amb eficàcia i eficiència les funcions pròpies de
l’arxiver o arxivera de la Institució parlamentària.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-059.pdf#page=16
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La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat
amb l’establert a les bases de la convocatòria, aprovades per la
Mesa del Parlament, en sessió celebrada el 22 de gener de 2020
i publicades al BOPIB núm. 28, de 24 de gener de 2020.

En relació amb el funcionament de la borsa, les
substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació
obtinguda, de major a menor. Quan es produeixi una vacant,
s’oferirà a la persona membre de la borsa que pertoqui per
ordre de prelació ocupar la plaça com a funcionari interí o
funcionària interina.

De conformitat amb el que disposa la base dotzena de les
bases de la convocatòria per la qual es convoquen les proves
selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos d’assessors facultatius, especialitat arxivística
i documentació del Parlament de les Illes Balears publicades al
BOPIB núm. 28, de 24 de gener de 2020 amb relació a la
provisió temporal de vacants i la necessitat de cobrir al més
aviat possible una plaça vacant d’arxiver/arxivera, s’ha
considerat pertinent iniciar el procediment per a nomenar una
funcionària interina. 

Actualment a la Relació de Llocs de Treball del Parlament
de les Illes Balears roman vacant i dotada pressupostàriament
una plaça del cos d’assessors facultatius, especialitat arxivística
i documentació per ocupar el lloc de treball d’arxiver/a de la
Cambra. L’esmentada plaça serà coberta per l’aspirant que ha
quedat en primer lloc de la borsa extraordinària. 

Aquesta persona ocuparà el lloc de treball d’arxiver/a que
correspon a personal funcionari mentre no es proveeixi
reglamentàriament.

L’ordre de prelació dels aspirants determinat per la
puntuació final obtinguda, de major a menor, queda establert de
la forma següent:

Ordre Cognoms Nom DNI

1 Pastor Perelló Joana M. ****1447N

2 Sastre Bestard Teresa M. ****2595V

3 Sastre Suárez Sílvia ****0435E

Fonaments jurídics

L’article 4 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears regula que “Són funcionaris interins els que, en
virtut de nomenament legal, ocupin provisionalment, per raons
de necessitat o d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de funcionaris,
d’acord amb la relació de llocs de feina pertinent.”

L’article 15 de l’esmentat estatut estableix que “La condició
de personal funcionari al servei del Parlament de les Illes
Balears s'adquireix pel compliment successiu dels requisits
següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del Parlament

de les Illes Balears o el membre de la Mesa en qui hagi
delegat, d’acord amb el que estableix aquest estatut. 

• Jurament o promesa d'acatament a la Constitució Espanyola
i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, obediència a
les lleis i exercici imparcial de les seves funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador des
de la notificació del nomenament.”

Per altra banda, l’article 15.2 a) de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears regula que: "2. Les circumstàncies que permeten
nomenar personal funcionari interí són les següents: a) Ocupar
llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari
mentre no es proveeixin reglamentàriament."

Per tots aquest motius, i atès que la persona aspirant i que
ocupa dins l’ordre de prelació el primer lloc de la borsa
extraordinària que es va crear per a proveir temporalment la
vacant que calgui cobrir, que ha confirmat que està disposada
a incorporar-se al lloc de treball, que ha demostrat l’adequació
dels mèrits a les competències professionals que ha de
desenvolupar i que ha acreditat que compleix els requisits
necessaris per a ocupar provisionalment el lloc de treball
vacant i d’acord amb la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada el 10 de setembre de 2020, dict la
següent

Resolució

1. S’ordena el nomenament com a funcionària interina del cos
d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació,
del Parlament de les Illes Balears, atesa la necessitat d’ocupar
el lloc de treball vacant d’arxiver/a mentre no es proveeixi
reglamentàriament, i atès que la persona proposada compleix
les condicions exigides, a la persona que s’esmenta a
continuació:

Joana Maria Pastor i Perelló   DNI núm. ****1447N

2. Aquest nomenament és temporal i el cessament es produirà,
d’acord amb la lletra a) de l’article 16.1 de la Llei 3/2007, quan
el lloc de feina sigui ocupat pels sistemes reglamentaris o bé
quan el lloc se suprimeixi de la relació de llocs de treball i
s’amortitzi.

3. S’ordena l’adscripció de la persona esmentada a Serveis
Generals de l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària. Els
efectes econòmics i administratius del nomenament seran des
de dia 16 de setembre de 2020, per la qual cosa, així constarà
a l’acte de presa de possessió de la plaça.

4. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

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

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

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

Palma, 10 de setembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears 
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència de nomenament de sis

funcionaris interins per ocupar el lloc de treball d'uixer del
Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada el 22 de juliol de 2020, acordà d’aprovar la
Resolució de la creació d’una borsa extraordinària per a la
selecció de funcionaris interins del cos d’uixers a fi que puguin
realitzar les substitucions que pertoqui amb motiu de baixes al
servei actiu per IT, maternitat o paternitat, permisos i llicències,
excedències, vacances, serveis especials i d’altres situacions
administratives, que es produeixin entre els funcionaris de
carrera del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears.

La gestió d’aquesta borsa es durà a terme de conformitat
amb l’establert a les bases de la convocatòria, aprovades per la
Mesa del Parlament, en sessió celebrada el 22 de gener de 2020
i publicades al BOPIB núm. 28, de 24 de gener de 2020.

En relació amb el funcionament de la borsa, les
substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació
obtinguda, de major a menor. Quan es produeixi una vacant,
s’oferirà a la persona membre de la borsa que pertoqui ocupar
la plaça com a funcionari interí o funcionària interina per ordre
de prelació.

De conformitat amb el que disposa la base dotzena de les
bases de la convocatòria per la qual es convoquen les proves
selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears
publicades al BOPIB núm. 28, de 24 de gener de 2020 amb
relació a la provisió temporal de vacants, i la necessitat de
cobrir al més aviat possible sis places d’uixer o uixera, s’ha
considerat pertinent iniciar el procediment per a nomenar sis

funcionaris interins o funcionàries interines. Actualment a la
Relació de Llocs de Treball del Parlament de les Illes Balears
romanen vacants i dotades pressupostàriament sis places
d’uixers del cos d’uixers. Les esmentades places seran cobertes
per sis funcionaris interins que substituiran els sis titulars de les
places per trobar-se en la situació administrativa de baixes al
servei actiu per excedències i serveis especials.

L’ordre de prelació dels aspirants determinat per la
puntuació final obtinguda, de major a menor, queda establert de
la forma següent:

Ordre Cognoms Nom DNI

1 Bibiloni Castañer Catalina Maria ****7704N

2 Álvarez Legazpi Eva Maria ****8384H

3 Alorda Brunet Joan Andreu ****8929M

4 Correoso García Rosario ****8634C

5 Roig Sampol Joana Aina ****1192V

6 Sastre Claverol Paula Maria ****3574H

Fonaments jurídics

L’article 4 de l’Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears regula que “Són funcionaris interins els que, en
virtut de nomenament legal, ocupin provisionalment, per raons
de necessitat o d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de funcionaris,
d’acord amb la relació de llocs de feina pertinent.”

L’article 15 de l’esmentat Estatut estableix que: “La
condició de personal funcionari al servei del Parlament de les
Illes Balears s'adquireix pel compliment successiu dels requisits
següents: 
• Superació de les proves selectives corresponents.
• Nomenament, que ha de conferir el president del Parlament

de les Illes Balears o el membre de la Mesa en qui hagi
delegat, d’acord amb el que estableix aquest estatut. 

• Jurament o promesa d'acatament a la Constitució Espanyola
i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, obediència a
les lleis i exercici imparcial de les seves funcions.

• Presa de possessió en el termini d’un mes, comptador des
de la notificació del nomenament.”

Per altra banda, l’article 15.2 b) de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears regula que “2. Les circumstàncies que permeten
nomenar personal funcionari interí són les següents: b)
Substituir personal funcionari amb reserva de llocs de feina o
en situació de llicència, quan la durada d’aquesta llicència ho
requereixi.”

Per tots aquest motius, i atès que les persones aspirants,
abans esmentades, formen part de la llista d’espera de la borsa
extraordinària d’uixers que es va crear per a proveir
temporalment les vacants que calgui cobrir, que han confirmat
que estan disposats a incorporar-se al lloc de treball, que han
demostrat l’adequació dels mèrits a les competències
professionals que han de desenvolupar i que han acreditat que
compleixen els requisits necessaris per a ocupar
provisionalment els llocs de treball vacants i d’acord amb la
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Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada el
10 de setembre de 2020, dict la següent

Resolució

1. S’ordena el nomenament com a funcionàries interines i
funcionari interí del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears, atesa la necessitat de substituir personal funcionari
amb reserva de lloc de treball, i atès que les persones
proposades compleixen les condicions exigides, a les persones
que s’esmenten a continuació:

Ordre Cognoms Nom DNI

1 Bibiloni Castañer Catalina Maria ****7704N

2 Álvarez Legazpi Eva Maria ****8384H

3 Alorda Brunet Joan Andreu ****8929M

4 Correoso García Rosario ****8634C

5 Roig Sampol Joana Aina ****1192V

6 Sastre Claverol Paula Maria ****3574H

2. Aquests nomenaments són temporals i els cessaments es
produiran, d’acord amb la lletra b) de l’article 16.1 de la Llei
3/2007, en el moment que els funcionaris amb reserva de lloc
de treball es reincorporin. El cessament del personal funcionari
interí no dóna lloc a indemnització.

3. S’ordena l’adscripció de les persones esmentades a la
secció de Protocol de l’Àrea de Comunicació i Relacions
Externes del Parlament de les Illes Balears. Els efectes
econòmics i administratius dels nomenaments seran des de dia
16 de setembre de 2020, per la qual cosa, així constarà a l’acte
de presa de possessió de la plaça.

4. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

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

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

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

Palma, 10 de setembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears 
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament

de les Illes Balears, davant l'aïllament o la quarantena per
COVID-19 d'un diputat o diputada. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió del dia d’avui, 10.09.20, han acordat, per
unanimitat, de reprendre l’activitat parlamentària davant la
quarantena per COVID-19 d’alguns diputats de la cambra i han
aprovat les següents mesures per desenvolupar una activitat
parlamentària normalitzada:

Acord davant l’aïllament o la quarantena 
per COVID-19 d’un diputat o diputada

En un context de nova normalitat, en aplicació del que es
preveu al Reial Decret Llei 21/2020, de 9 juny, de mesures
urgents de prevenció, contenció i coordinació  per fer front a la
crisi ocasionada per la COVID-19 i la normativa adoptada pel
Govern de les Illes Balears per a la contenció dels brots
epidèmics de la pandèmia, la Mesa i la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de setembre
de 2020, davant les restriccions de mobilitat que implica
l’aïllament o la quarantena preventiva, acorden, per unanimitat,
adoptar les següents mesures per desenvolupar una activitat
parlamentària normalitzada.

Així, mentre un diputat o diputada es trobi en una situació
d’aïllament  o quarantena per positiu o contacte estret amb un
cas de COVID-19, l’activitat parlamentaria quedarà subjecta a
les normes següents:

1. La Mesa i la Junta de Portaveus es duran a terme de la
manera següent:

Les sessions de la Mesa  i la Junta de Portaveus  es podran
celebrar de forma no presencial  i s’atorga als acords que
s’hi puguin adoptar  plena validesa jurídica. La participació
a la Junta de Portaveus haurà de ser d’un portaveu per grup
parlamentari. Els membres del Govern hi podran participar
telemàticament. 

2. Les sessions plenàries es desenvoluparan de la manera
següent:

El plenari s’entendrà vàlidament constituït amb la presència
de dos membres de la Mesa. En cas d’absència del
president i dels vicepresidents exercirà les funcions de
president la secretària primera i, en absència d’aquesta, el
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secretari segon. En cas d’absència dels secretaris, en
desenvoluparà les funcions la vicepresidenta primera i, si
aquesta havia de presidir el plenari, el vicepresident segon. 

Excepcionalment i ateses les circumstàncies, es podrà
constituir el plenari només amb un membre de Mesa, i, en
aquest cas, exercirà les funcions de secretari el diputat o la
diputada de major edat present a la sessió. 

La sessió té caràcter presencial i s’habilita la participació
per videoconferència als diputats i a les diputades sotmesos
a una restricció de mobilitat per aïllament o quarantena
causada per la COVID-19.

Les votacions ordinàries es faran en primer lloc per part
dels diputats i les diputades presents a la Sala de plens i, en
segon lloc, votaran els que hi participen mitjançant
videoconferència, de manera que quedi acreditat de forma
fefaent el sentit del seu vot. Els diputats i les diputades que
participin a la votació mitjançant videoconferència seran
cridats nominalment per tal d’emetre el seu vot. 

Les votacions es faran en un sol acte; quan, per problemes
tècnics, no sigui possible acreditar de forma fefaent
l’emissió del vot, se suspendrà la sessió fins que es resolgui
la situació sobrevinguda. 

Les sessions plenàries es podran substanciar respecte de
qualsevol iniciativa prevista al Reglament.

Les sessions plenàries es duran a terme amb les mesures i
recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears.

3. Les comissions parlamentàries es desenvoluparan de la
manera següent:

Les sessions es desenvoluparan a la Sala de Plens.

Les comissions s’entendran formalment constituïdes amb la
presència del president o del vicepresident. 

La sessió té caràcter  presencial  i s’habilita la participació
per videoconferència  als diputats i les diputades sotmesos
a una restricció de mobilitat per aïllament o quarantena
causada per la COVID-19,que siguin membres o
substitueixin algun membre de la comissió corresponent i
que ho hagin sol·licitat en el termini i en la forma escaient.

Les votacions ordinàries es faran en primer lloc per part
dels diputats i les diputades presents a la sala, i en segon
lloc, votaran els que hi participen mitjançant
videoconferència, de manera que quedi acreditat de forma
fefaent el sentit del seu vot. Els diputats i les diputades que
participin a la votació mitjançant videoconferència seran
cridats nominalment per tal d’emetre el seu vot. 

Les votacions es faran en un sol acte; quan, per problemes
tècnics, no sigui possible acreditar de forma fefaent
l’emissió del vot, se suspendrà la sessió fins que es resolgui
la situació sobrevinguda. 

Les sessions de les comissions es podran substanciar
respecte de qualsevol iniciativa prevista al Reglament.

Les sessions es duran a terme amb les mesures i
recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears.

S’autoritza la celebració de les meses de les comissions a
través de videoconferència o altres sistemes tècnics
adequats.

Disposició addicional

Els diputats i les diputades que es trobin en els supòsits
d’aïllament o quarantena a causa de la COVID-19 ordenada
per les autoritats sanitàries, han de comunicar de forma
immediata al Parlament (Presidència, Mesa o Oficialia
Major) aquestes situacions i les circumstàncies relatives a
la seva durada.

Per poder participar mitjançant videoconferència, ho
comunicaran amb 24 hores d’antelació a la sessió en la qual
hagin de participar. Així mateix, els diputats i les diputades
que participin per videoconferència estaran en disposició
una hora abans de la sessió per fer les comprovacions
tècniques per a la connexió.

Es facilita el correu electrònic per comunicar al Parlament
les sol·licituds de participació mitjançant videoconferència
videoconferencia@parlamentib.es

   
Disposició final
Vigència
 

L’activitat parlamentària se subjectarà a aquestes regles
extraordinàries mentre hi hagi algun diputat o diputada que
tingui restriccions de mobilitat a causa de l’afectació de la
COVID-19.

Seu del Parlament, 11 de setembre de 2020 
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament
de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2020, ha adoptat el següent acord relatiu a
l’accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes
Balears:

Acord per l’accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears

L’accés dels professionals dels mitjans de comunicació es
realitzarà en els supòsits que es presenten en aquest acord:

1. Per a l’accés a la seu parlamentaria serà necessària una
acreditació prèvia. Els professionals han de confirmar la seva
assistència al Servei de Comunicació i Divulgació, a través del
correu electrònic comunicacio@parlamentib.es abans de les
14.00 hores del dia anterior a la data convocada de les rodes de
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premsa, les sessions plenàries i les sessions de les comissions
parlamentàries. Els professionals s’identificaran a l’entrada del
Parlament de les Illes Balears, situada al número 16 del carrer
Palau Reial, el dia que estigui prevista la roda de premsa, la
sessió plenària o la sessió de la comissió parlamentària.

2. L’accés a les rodes de premsa es realitzarà en les següents
condicions: 

2.1. Les rodes de premsa dels grups parlamentaris es
realitzaran els dilluns, o un altre dia en acabar la Junta de
Portaveus, a la Sala d’Actes del Parlament de les Illes
Balears. Per cada grup parlamentari hi podran participar un
màxim de dos intervinents i podran estar acompanyants
d’un responsable de Comunicació del grup. 

2.2. L’accés presencial dels professionals dels mitjans de
comunicació es realitzarà respectant les mesures per
garantir la seguretat sanitària. El Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional enregistrarà les rodes de premsa,
que es retransmetran en directe a través de la plataforma
Youtube. 

2.3. La convocatòria de la roda de premsa, així com la
gestió d’aquesta (torns de paraula, formulació de preguntes
per via telemàtica, etc.) seran a càrrec dels grups
parlamentaris.

3. L’accés a les sessions plenàries es realitzarà en les següents
condicions: 

3.1. Durant el transcurs de les sessions plenàries, per
realitzar fotografies o obtenir recursos audiovisuals, tres
professionals podran accedir simultàniament a la Sala de
Plens durant un  temps màxim de cinc minuts i de forma
rotatòria, a partir d’una distribució prèvia feta entre els
professionals i el Servei de Comunicació i Divulgació
Institucional. No es permet en cap cas l’entrada de fotògrafs
o càmeres a la Sala de Plens abans de l’inici del debat. 

3.2 La resta de professionals dels mitjans de comunicació
romandran a la Sala d’Actes, des d’on podran seguir la
sessió plenària. En aquest mateix espai els grups
parlamentaris realitzaran declaracions, en els mateixos
supòsits prevists per a la realització de les rodes de premsa.

4. L’accés a les comissions parlamentàries es realitzarà en les
mateixes condicions que es preveuen al punt 3 d’aquest acord,
amb l’excepció que la Sala d’Actes no estarà habilitada per fer
declaracions. 

5. Aquest acord es comunicarà als grups parlamentaris i també
al Servei de Comunicació i Divulgació Institucional de la
cambra. 

6. Es deixa sense efecte l’acord de la Mesa de dia 27 de maig
en relació amb l'accés dels mitjans de comunicació al
Parlament de les Illes Balears, i la remissió expressa que es fa
al Segon Pla de contingència a aquest acord, s’entén feta a
l’acord del dia d’avui. 

7. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Seu del Parlament, 11 de setembre de 2020 
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 13882/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de desenvolupar i dotar adequadament l'Institut d'Indústries Culturals.
	RGE núm. 13883/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió de la Conselleria de Cultura l'any 2020 de transferir una partida de 250.000 euros a l'Institut d'Indústries Culturals.
	RGE núm. 13884/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears l'any 2021 de mantenir la transferència feta des de la Conselleria d'Indústria a l'Institut d'Indústries Culturals.
	RGE núm. 13885/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió del Govern de les Illes Balears de resoldre l'embós que hi ha ara en la resolució de convocatòries en cultura.
	RGE núm. 13889/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar llicències d'obres en sòl urbà.
	RGE núm. 13890/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de declaracions responsables per realitzar obres majors a través del procediment previst al Decret llei 8/2020 que s'han presentat d'ençà la seva entrada en vigor.
	RGE núm. 13891/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears de la mitjana de temps que tarden els ajuntaments a donar llicència d'hores a sòl rústic per a habitatge unifamiliar.
	RGE núm. 13897/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a contagis detectats per COVID-19 a les residències de persones majors a les Illes Balears des de l'1 de juny al 31 d'agost de 2020.
	RGE núm. 13899/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a residències de persones majors a les Illes Balears, usuaris i treballadors.
	RGE núm. 13900/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de convenis que s'han firmat dels prevists a la disposició addicional 5 del Decret llei 3/2020.
	RGE núm. 13902/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nou telèfon anunciat per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per atendre consultes i informar les famílies envers incidències i protocols de la COVID-19 durant el curs escolar 2020-2021.
	RGE núm. 13905/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a motivació de l'IEB per no ajudar les editorials illenques a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona.
	RGE núm. 13914/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a professors alliberats per activitat sindical que s'han reincorporat per iniciar el curs 2020-2021.
	RGE núm. 13915/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a assessors tècnics docents a la Conselleria d'Educació.
	RGE núm. 13935/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal d'Inca (1).
	RGE núm. 13936/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres d'adequació i ampliació de l'Hospital Comarcal d'Inca (2).
	RGE núm. 13937/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a manca de personal d'infermeria als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.
	RGE núm. 13938/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a disponibilitat de professionals a la xarxa sanitària i sociosanitària assistencial pública de les Illes Balears.
	RGE núm. 13941/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa d'Eivissa durant el 2020.
	RGE núm. 13942/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa de Formentera durant el 2020.
	RGE núm. 13943/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa de Mallorca durant el 2020.
	RGE núm. 13944/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a l'illa de Menorca durant el 2020.
	RGE núm. 13946/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.
	RGE núm. 13947/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
	RGE núm. 13948/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
	RGE núm. 13949/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 13950/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.
	RGE núm. 13951/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.
	RGE núm. 13952/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
	RGE núm. 13953/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
	RGE núm. 13954/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.
	RGE núm. 13955/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Conselleria de Salut i Consum.
	RGE núm. 13956/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Presidència del Govern.
	RGE núm. 13957/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries i nomenaments de lliure designació publicats i retirats a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.
	RGE núm. 13981/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (I).
	RGE núm. 13982/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA) (II).
	RGE núm. 13989/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Eivissa.
	RGE núm. 13990/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Formentera.
	RGE núm. 13991/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Mallorca.
	RGE núm. 13992/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments fecals de gener a setembre de 2020 a Menorca.
	RGE núm. 13994/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar COVID.
	RGE núm. 13995/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'app Radar COVID.
	RGE núm. 13996/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cost de l'app Radar COVID per al Govern de les Illes Balears.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 14166/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució del Fons COVID-19 estatal destinat a Educació.
	RGE núm. 14175/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució de la comissió d'experts en educació infantil.
	RGE núm. 14179/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de prevenció de contagis de la COVID- 10 a l'inici del curs escolar.
	RGE núm. 14180/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a increment d'arribada de pasteres a les nostres illes.
	RGE núm. 14182/20, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a recursos tecnològics necessaris als centres educatius.
	RGE núm. 14184/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·laboració públicoprivada en matèria de turisme en les circumstàncies actuals.
	RGE núm. 14187/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de regulació de residus sanitaris.
	RGE núm. 14188/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures sanitàries i socials de prevenció aprovades per evitar la propagació de la COVID-19 a les Illes Balears.
	RGE núm. 14189/20, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon cable de connexió entre Mallorca i Menorca.
	RGE núm. 14190/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingrés mínim vital.
	RGE núm. 14191/20, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb l'inici del curs escolar.
	RGE núm. 14192/20, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Balears com a destinació segura.
	RGE núm. 14193/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts per als autònoms.
	RGE núm. 14194/20, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda d'ingressos no financers de la comunitat autònoma.
	RGE núm. 14195/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació davant la segona onada del coronavirus.
	RGE núm. 141996/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures immediates que adoptarà el Govern per donar solució a l'increment de les llistes d'espera i la demora a les consultes dels metges especialistes i les intervencions quirúrgiques.
	RGE núm. 14197/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament necessari per elaborar uns pressuposts de la CAIB que siguin capaços de fer front a l'emergència sanitària, econòmica i social a les Illes Balears.
	RGE núm. 14199/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració del Govern sobre l'aixecament de restriccions sobre viatges.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 13960/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a donar resposta a la complexitat que impliquen els escenaris de semipresencialitat i confinament prevists pel sistema educatiu el curs 2020-2021.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 13959/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a extensió de la vigència del Pla "Me cuida" com a eina de suport a les persones treballadores per compte aliè que han de tenir cura al nucli familiar de persones afectades per la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 13963/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la biodiversitat marina a les zones portuàries de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la instal·lació de càmeres de videovigilància als espais públics, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a replantejament del projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a impartició del màster d'advocacia de la UIB en un format mixt, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 13993/20, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una policia de suport operatiu, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, davant el Ple, sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió efectuada en matèria de salut.
	RGE núm. 13898/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la conciliació.
	RGE núm. 13984/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple, sobre l'actual situació turística i laboral de les Illes Balears.

	3.17. INFORMACIÓ
	Admissió de l'escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 12/2020, de 28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de persones a les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.
	Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 11127/20.



	4. INFORMACIONS
	Resolució de Presidència de nomenament d’una funcionària interina per ocupar el lloc de treball d’arxivera del cos d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació, del Parlament de les Illes Balears
	Resolució de Presidència de nomenament de sis funcionaris interins per ocupar el lloc de treball d'uixer del Parlament de les Illes Balears
	Acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, davant l'aïllament o la quarantena per COVID-19 d'un diputat o diputada.
	Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, relatiu a l'accés dels mitjans de comunicació al Parlament de les Illes Balears.




