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V) RGE núm. 8241/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campanet a 1 de juliol de 2017.
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W) RGE núm. 8242/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campos a 1 de juliol de 2017.
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X) RGE núm. 8243/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Capdepera a 1 de juliol de 2017.
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Y) RGE núm. 8244/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de juliol de 2017.
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Z) RGE núm. 8245/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Consell a 1 de juliol de 2017.
5370
AA) RGE núm. 8246/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Costitx a 1 de juliol de 2017.
5370
AB) RGE núm. 8247/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Deià a 1 de juliol de 2017.
5370
AC) RGE núm. 8248/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juliol de 2017.
5370
AD) RGE núm. 8249/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de juliol de 2017.
5370
AE) RGE núm. 8250/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Manacor a 1 de juliol de 2017.
5371
AF) RGE núm. 8251/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de juliol de 2017.
5371
AG) RGE núm. 8252/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maó a 1 de juliol de 2017.
5371
AH) RGE núm. 8253/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de juliol de 2017.
5371
AI) RGE núm. 8254/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Marratxí a 1 de juliol de 2017.
5371
AJ) RGE núm. 8255/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Montuïri a 1 de juliol de 2017.
5371
AK) RGE núm. 8256/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 de juliol de 2017.
5372
AL) RGE núm. 8257/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Palma a 1 de juliol de 2017.
5372
AM) RGE núm. 8258/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Petra a 1 de juliol de 2017.
5372
AN) RGE núm. 8259/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Pollença a 1 de juliol de 2017.
5372
AO) RGE núm. 8260/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Porreres a 1 de juliol de 2017.
5372
AP) RGE núm. 8261/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de juliol de 2017.
5372
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AQ) RGE núm. 8262/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de juliol de 2017.
5373
AR) RGE núm. 8263/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de juliol de 2017.
5373
AS) RGE núm. 8264/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de juliol de 2017.
5373
AT) RGE núm. 8265/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de juliol de 2017.
5373
AU) RGE núm. 8266/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de juliol de 2017.
5373
AV) RGE núm. 8267/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de juliol de 2017.
5373
AW) RGE núm. 8268/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de juliol de 2017.
5374
AX) RGE núm. 8269/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de juliol de 2017.
5374
AY) RGE núm. 8270/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es Riu a 1 de juliol de 2017.
5374
AZ) RGE núm. 8271/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de juliol de 2017.
5374
BA) RGE núm. 8272/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de juliol de 2017.
5374
BB) RGE núm. 8273/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de juliol de 2017.
5374
BC) RGE núm. 8274/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de juliol de 2017.
5375
BD) RGE núm. 8275/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juliol de 2017.
5375
BE) RGE núm. 8276/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juliol de 2017.
5375
BF) RGE núm. 8277/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de juliol de 2017.
5375
BG) RGE núm. 8278/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juliol de 2017.
5375
BH) RGE núm. 8279/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de juliol de 2017.
5375
BI) RGE núm. 8280/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Formentera a 1 de juliol de 2017.
5376
BJ) RGE núm. 8281/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de juliol de 2017.
5376
BK) RGE núm. 8282/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Inca a 1 de juliol de 2017.
5376
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BL) RGE núm. 8283/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de juliol de 2017.
5376
BM) RGE núm. 8284/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juliol de 2017.
5376
BN) RGE núm. 8285/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 de juliol de 2017.
5376
BO) RGE núm. 8286/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de juliol de 2017.
5377
BP) RGE núm. 8287/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santanyí a 1 de juliol de 2017.
5377
BQ) RGE núm. 8288/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Selva a 1 de juliol de 2017.
5377
BR) RGE núm. 8289/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sencelles a 1 de juliol de 2017.
5377
BS) RGE núm. 8290/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de juliol de 2017.
5377
BT) RGE núm. 8291/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de juliol de 2017.
5377
BU) RGE núm. 8292/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sóller a 1 de juliol de 2017.
5378
BV) RGE núm. 8293/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de juliol de 2017.
5378
BW) RGE núm. 8294/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de juliol de 2017.
5378
BX) RGE núm. 8295/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de juliol de 2017.
5378
BY) RGE núm. 8296/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 de juliol de 2017.
5378
BZ) RGE núm. 8297/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Formentera a 1 de juliol de 2017.
5378
CA) RGE núm. 8298/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Mallorca a 1 de juliol de 2017.
5379
CB) RGE núm. 8299/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Menorca a 1 de juliol de 2017.
5379
CC) RGE núm. 8300/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de juliol de 2017.
5379
CD) RGE núm. 8301/17 del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de juliol de 2017.
5379
CE) RGE núm. 8302/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de juliol de 2017.
5379
CF) RGE núm. 8303/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de juliol de 2017.
5379
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CG) RGE núm. 8304/17 del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de juliol de 2017.
5380
CH) RGE núm. 8305/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de juliol de 2017.
5380
CI) RGE núm. 8306/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de juliol de 2017.
5380
CJ) RGE núm. 8307/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de juliol de 2017.
5380
CK) RGE núm. 8308/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de juliol de 2017.
5380
CL) RGE núm. 8309/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 de juliol de 2017.
5380
CM) RGE núm. 8310/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de juliol de 2017.
5380
CN) RGE núm. 8311/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de juliol de 2017.
5381
CO) RGE núm. 8312/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de juliol de 2017.
5381
CP) RGE núm. 8313/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 de juliol de 2017.
5381
CQ) RGE núm. 8314/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de juliol de 2017.
5381
CR) RGE núm. 8315/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de juliol de 2017.
5381
CS) RGE núm. 8316/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 de juliol de 2017.
5381
CT) RGE núm. 8317/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de juliol de 2017.
5381
CU) RGE núm. 8318/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 de juliol de 2017.
5382
CV) RGE núm. 8319/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juliol de 2017.
5382
CW) RGE núm. 8320/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de juliol de 2017.
5382
CX) RGE núm. 8321/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de juliol de 2017.
5382
CY) RGE núm. 8322/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de juliol de 2017.
5382
CZ) RGE núm. 8323/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juliol de 2017.
5382
DA) RGE núm. 8324/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juliol de 2017.
5382
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DB) RGE núm. 8325/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de juliol de 2017.
5383
DC) RGE núm. 8326/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juliol de 2017.
5383
DD) RGE núm. 8327/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de juliol de 2017.
5383
DE) RGE núm. 8328/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de juliol de 2017.
5383
DF) RGE núm. 8329/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de juliol de 2017.
5383
DG) RGE núm. 8330/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de juliol de 2017.
5383
DH) RGE núm. 8331/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de juliol de 2017.
5383
DI) RGE núm. 8332/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juliol de 2017.
5384
DJ) RGE núm. 8333/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de juliol de 2017.
5384
DK) RGE núm. 8334/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de juliol de 2017.
5384
DL) RGE núm. 8335/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de juliol de 2017.
5384
DM) RGE núm. 8336/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de juliol de 2017.
5384
DN) RGE núm. 8337/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de juliol de 2017.
5384
DO) RGE núm. 8338/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de juliol de 2017.
5384
DP) RGE núm. 8339/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de juliol de 2017.
5385
DQ) RGE núm. 8340/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de juliol de 2017.
5385
DR) RGE núm. 8341/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de juliol de 2017.
5385
DS) RGE núm. 8342/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 de juliol de 2017.
5385
DT) RGE núm. 8343/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de juliol de 2017.
5385
DU) RGE núm. 8344/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de juliol de 2017.
5385
DV) RGE núm. 8345/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de juliol de 2017.
5385

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017

5333

DW) RGE núm. 8346/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de juliol de 2017.
5386
DX) RGE núm. 8347/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de juliol de 2017.
5386
DY) RGE núm. 8348/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de juliol de 2017.
5386
DZ) RGE núm. 8349/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de juliol de 2017.
5386
EA) RGE núm. 8350/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de juliol de 2017.
5386
EB) RGE núm. 8351/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de juliol de 2017.
5386
EC) RGE núm. 8352/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de juliol de 2017.
5387
ED) RGE núm. 8353/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de juliol de 2017.
5387
EE) RGE núm. 8354/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de juliol de 2017.
5387
EF) RGE núm. 8355/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de juliol de 2017.
5387
EG) RGE núm. 8356/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de juliol de 2017.
5387
EH) RGE núm. 8357/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de juliol de 2017.
5387
EI) RGE núm. 8358/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de juliol de 2017.
5387
EJ) RGE núm. 8359/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de juliol de 2017.
5388
EK) RGE núm. 8360/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de juliol de 2017.
5388
EL) RGE núm. 8361/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de juliol de 2017.
5388
EM) RGE núm. 8362/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de juliol de 2017.
5388
EN) RGE núm. 8363/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de juliol de 2017.
5388
EO) RGE núm. 8364/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de juliol de 2017.
5388
EP) RGE núm. 8365/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de juliol de 2017.
5388
EQ) RGE núm. 8366/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de juliol de 2017.
5389
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ER) RGE núm. 8410/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assemblees obertes amb
motiu dels dos anys de govern.
5389
ES) RGE núm. 8417/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
detecció de ciguatera.
5389
ET) RGE núm. 8418/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
protocol de ciguatera.
5389
EU) RGE núm. 8419/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
informació sanitària de la ciguatera.
5389
EV) RGE núm. 8503/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recomanacions de la Comissió
d'experts, 1.
5389
EW) RGE núm. 8504/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recomanacions de la Comissió
d'experts, 2.
5390
EX) RGE núm. 8505/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recomanacions de la Comissió
d'experts, 3.
5390

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8415/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
turisme incívic.
5390
B) RGE núm. 8416/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a energies
renovables.
5390
C) RGE núm. 8447/17, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici Joan
Crespí.
5390
D) RGE núm. 8448/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a transport sanitari urgent
des de Menorca.
5390
E) RGE núm. 8485/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa aConsell General de la Ciutadania
Espanyola a l'Exterior.
5391
F) RGE núm. 8486/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Hospital Can
Misses.
5391
G) RGE núm. 8487/17, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a limitació de turistes.
5391
H) RGE núm. 8488/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contractació
temporal fraudulenta.
5391
I) RGE núm. 8489/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a plans
d'Inspecció de Treball.
5391
J) RGE núm. 8490/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprofitament d'enquestes
per adoctrinar els escolars en contra de la realitat d'Espanya.
5391
K) RGE núm. 8491/17, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del servei
SEPAP.
5392
L) RGE núm. 8492/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d'imposts.
5392
M) RGE núm. 8494/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació dels
ajuntaments en la convocatòria del Pla anual d'impuls del turisme sostenible.
5392
N) RGE núm. 8496/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de personal a l'Institut
Balear de la Natura.
5392
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8380/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, en defensa del transport aeri sanitari urgent de Menorca, davant
la Comissió de Salut.
5392
B) RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pr a una contractació també per a les petites i
mitjanes empreses, davant la Comissió d'Economia.
5393

3.17. INFORMACIÓ
A) Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia concret i de la Diputació Permanent que n'ha
de resoldre (RGE núm. 8393/17).
5394
B) Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 8393/17).
5394
C) Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia concret i de la Diputació Permanent que n'ha
de resoldre (RGE núm. 8495/17 i 8497/17).
5394
D) Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 8497/17).
5395
E) Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia concret i de la Diputació Permanent que n'ha
de resoldre (RGE núm. 8498/17 i 8499/17).
5395
F) Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del dia concret
(RGE núm. 8499/17).
5395
G) Disconformitat del Govern espanyol respecte de la presa en consideració de la Proposició de llei sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.
5396
H) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7897/17 i 8013/17.

5396

I) Sessions extraordinàries de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (RGE núm. 8439/17) i habilitació dels dies necessaris.
5396
J) Extensió del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears.
5396
K) Admissió de l'escrit RGE núm. 8535/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de dictamen
del Consell Consultiu respecte del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges (RGE núm. 5311/17).
5396

4. INFORMACIONS
A) Substitucions a diverses comissions i a la Diputació Permanent.

5396
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2017, aprovà la Llei de
modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 20/2006, DE 15
DE DESEMBRE, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL
DE LES ILLES BALEARS, PER INTRODUIR
MESURES DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Implicar la ciutadania i promoure’n la participació en els
afers públics és un repte bàsic per a totes les institucions
democràtiques, i un eix central de la política municipal. Ens cal
una ciutadania empoderada, responsable, compromesa, la qual
cosa també exigeix informació, transparència i mecanismes de
participació que permetin els ciutadans promoure propostes per
millorar els nostres pobles i ciutats.
Avui més que mai vivim un moment de desafecció i
descrèdit de la política, de la tasca institucional i del paper
exclusivista que hi juguen els partits. Justament quan més havia
augmentat el nivell educatiu, econòmic i d'integració social,
quan més expressions d'opinió pròpia i debat floreixen a
Internet, i quan més i més persones participen activament en
qüestions d'interès general per via d'entitats cíviques, d'ONG,
plataformes i manifestacions clamant per ésser escoltats, vivim
el perill que amplis sectors socials quedin al marge, se sentin al
marge, de la democràcia representativa i fins i tot en qüestionin
la validesa.
En aquest sentit s’aprova la modificació de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local, per introduir-hi
adaptacions que millorin la transparència i facilitin la
participació.
El dret a la informació és un dret fonamental i les
administracions democràtiques tenen el deure d'afavorir l'accés
dels ciutadans a les seves decisions i als debats municipals. La
informació afavoreix la participació, a la qual tenen dret els
veïns, i que les institucions han de fomentar. En aquest sentit,
als plenaris de les corporacions locals, que són públics, és on
els representants municipals han de retre comptes davant els
ciutadans de les decisions que adopten.
Avui, els mitjans tècnics ens doten de mecanismes pràctics
i eficaços per transmetre els debats dels plens municipals en
directe o disposar-ne de gravacions, és una oportunitat d'acostar

les institucions als ciutadans que s'ha d'aprofitar. A fi que no
s'hi posin entrebancs, tot i que la possibilitat de gravar les
sessions públiques es pot deduir de la legislació vigent i la
jurisprudència que s'hi ha pronunciat, es considera oportú
recollir-ho expressament en la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Per altra banda, per garantir als ciutadans el dret d'iniciativa
en els debats municipals, es va introduir un article 70 bis a la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, en el qual es reconeix als veïns l'exercici de la iniciativa
popular. Així i tot, el nombre de signatures que va establir la
llei és massa elevat i desincentiva la posada en actiu d'aquest
instrument, que ha tengut una incidència efectiva nulAla en la
fixació de l'agenda política local. En aquest sentit la present llei
modifica a la baixa els requisits per poder presentar una
iniciativa popular a les administracions municipals per tal que
aquesta figura esdevengui un instrument real de participació
ciutadana en la política local.
La comunitat autònoma és competent en matèria de règim
local, d'acord amb l'article 31.13 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. Per això, l'esmentat article 70.bis de la llei
bàsica estatal preveu explícitament un desplegament de la
iniciativa popular local per la legislació autonòmica. L'article
75.8 del nostre Estatut preveu una llei específica de règim
local, que avui s'ha d'entendre que és la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que,
en el moment de la seva promulgació, no recollí aquesta figura,
però sí regulà les consultes populars, i que per promoure-les és
menys exigent que per presentar una proposta d'acord a la
consideració del Ple.
Per això, en ús de les atribucions en matèria de règim local
de l'Estatut d'Autonomia, i de la normativa bàsica de l'Estat,
s'introdueix un nou article a la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per
facilitar l'exercici de la iniciativa popular en els municipis de
les Illes Balears.
A més de les ja esmentades, aquesta llei introdueix altres
mesures de transparència i participació a la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Així, d’una banda, s’estableix la previsió que la informació i el
règim de publicitat de les sessions públiques de les
corporacions locals ha de fer-se per via de mitjans i formats
accessibles per a les persones amb discapacitat; d’una altra
banda, es modifica, per fer-lo més assequible, el règim d’accés
a la informació per part dels membres de les corporacions
locals; a més, es regula la possibilitat d’establir un torn
d’intervencions o consultes al públic un cop aixecades les
sessions de les corporacions locals; i, per últim, s’estableixen
previsions en matèria de publicitat activa, mitjançant un portal
de transparència de cada entitat local.
Així mateix, és important cridar l’atenció sobre la
introducció, mitjançant una disposició addicional d’aquesta llei,
d’un conjunt de regles relatives al traspàs de centres i serveis
municipals.
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Article 1
Es modifica l'article 72.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que
queda redactat en els següents termes:
"Article 72.2
Els serveis de la corporació han de facilitar aquesta
informació als seus membres, sense necessitat d’acreditar
l’autorització, en els casos següents:
a) Quan exerceixin funcions delegades i la informació
es refereixi a assumptes propis de la responsabilitat de la
dita delegació.
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Així mateix, es podran adoptar per part de les
corporacions altres mesures complementàries i de
col•laboració per al compliment de les obligacions de
transparència recollides en la normativa.
Cada entitat local durà a terme un adequat seguiment de
la informació publicada i de la seva actualització; així
mateix procurarà establir mecanismes que facilitin
l’accessibilitat, localització, interoperabilitat i qualitat de la
informació publicada.
Les entitats locals procuraran la utilització de formats
reutilitzables que permetin l’obertura de dades per a
generació de valor públic."
Article 3

b) Quan es tracti d’assumptes inclosos a l’ordre del dia
de les sessions dels òrgans colAlegiats dels quals formin
part, des del mateix moment d’haver-se convocat i en
relació amb els documents que necessàriament hagin de
constar en l’expedient. Si un assumpte hi és inclòs per
declaració d’urgència, s’ha de distribuir, com a mínim, la
documentació indispensable per informar dels aspectes
essencials de la qüestió sotmesa a debat.
c) Quan es tracti d’informació continguda en els llibres
de registre, o en suport informàtic, com també en els llibres
d’actes i de resolucions de la batlia.
d) Quan es tracti d’informació referida al registre
comptable de factures definit per la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
e) Quan es tracti d’informació de lliure accés a la
ciutadania.
En qualsevol cas, els serveis informàtics de la
corporació hauran d’habilitar mecanismes que permetin
l’accés telemàtic dels membres de la corporació a la
informació continguda a les lletres b), c) i d)."
Article 2
S’introdueix un nou article 119 bis a la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
amb la següent redacció:
"Article 119 bis
Publicitat activa
Les entitats locals publicaran en un portal de
transparència la següent informació establerta en la
legislació bàsica de transparència, accés a la informació i
bon govern: informació institucional, organitzativa, de
planificació, informació de rellevància jurídica i informació
econòmica, pressupostària i estadística.
També publicaran la informació que es solAliciti amb
major freqüència per la ciutadania o que pugui
considerar-se d’interès per garantir la transparència de
l’activitat pública.

S'afegeix un apartat, el quart, a l'article 120 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, amb la següent redacció:
"4. Les sessions públiques poden ser gravades per mitjans
audiovisuals pel públic assistent, els mitjans de
comunicació o els mateixos participants.
Per altra banda, i amb la finalitat de garantir el
desenvolupament ordinari de les sessions plenàries, el batle
o la batlessa, o el president o la presidenta de la corporació,
vetllarà perquè aquestes gravacions es facin sense alterar
l’ordre de la sessió.
La difusió de dites gravacions s'atendrà a la normativa
de caràcter general dels actes públics, sense que s'hi puguin
establir limitacions addicionals."
Article 4
S'afegeix un apartat, el cinquè, a l'article 120 de la llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, amb la següent redacció:
"5. La informació i el règim de publicitat de les sessions
públiques previstes en aquest article haurà de
proporcionar-se per via de mitjans i formats accessibles, en
compliment del Reial decret 1494/2007, de 12 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les
condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb
discapacitat a les tecnologies, productes i serveis
relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de
comunicació social.”
Article 5
S’introdueix un nou article 122 bis a la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
amb la següent redacció:
"Article 122 bis
Participació ciutadana en les sessions dels òrgans colAlegiats
1. Els veïns amb dret a sufragi actiu en les eleccions
municipals podran exercir la iniciativa popular a fi de
presentar propostes d'acord o actuacions i de reglament en
matèries de la competència municipal.
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2. Dites iniciatives hauran de ser subscrites, com a mínim,
pel següent nombre de veïns del municipi:

pressupostària i sostenibilitat financera o dels principis de no
duplicitat de competències.

a) El 10% dels habitants en municipis de menys de
5.000 habitants.

2. Per traspassar aquests centres i serveis públics municipals,
l’ajuntament ha de proposar al consell insular corresponent o
al Govern de les Illes Balears la creació d’una comissió mixta,
amb l’acord previ del ple en què es justifiquin els motius que
fixa l’apartat anterior.

b) 500 habitants més el 2% dels habitants que
excedeixin dels 5.000, en poblacions de 5.000 a 100.000
habitants.
c) 2.400 habitants més l'1% dels habitants que
excedeixen dels 100.000, en poblacions de més de 100.000
habitants.
Aquestes iniciatives s'han de sotmetre a debat i votació
en el Ple, sense perjudici que siguin resoltes per l'òrgan
competent per raó de la matèria. D’acord amb la normativa
bàsica estatal, es requerirà el previ informe de legalitat del
secretari o la secretària de l'ajuntament, així com l'informe
de l'interventor o la interventora quan la iniciativa afecti
drets i obligacions de contingut econòmic de l'ajuntament.
3. El batle o la batlessa haurà d'incloure les iniciatives
degudament presentades en l'ordre del dia del primer ple
ordinari que celebri l'ajuntament, sempre que s’hagin
presentat com a mínim 10 dies naturals abans de la
celebració. El Ple haurà de debatre i votar la iniciativa,
sense perjudici que l'acord efectiu l'hagi d'adoptar l'òrgan
competent d'acord amb el procediment establert."

3. Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular,
mitjançant un acord del ple, o el Govern de les Illes Balears,
mitjançant un acord del Consell de Govern, pot rebutjar la
petició de l’ajuntament o prendre-la en consideració, cas en què
ha d’ordenar la constitució d’una comissió mixta amb la
composició i les atribucions que s’esmenten en els apartats
següents.
4. La comissió mixta ha d’estar integrada paritàriament per
vocals designats pel Govern o el consell que correspongui i pel
ple de l’ajuntament. Aquesta comissió mixta ha d’establir les
seves normes de funcionament.
5. Una vegada que la comissió mixta hagi arribat a un acord
sobre les condicions de l’assumpció de personal, béns i
recursos econòmics, entre d’altres, ha d’elevar aquest acord, en
forma de proposta, al Govern o al ple del consell corresponent
perquè el consideri. En cas que la comissió mixta no arribi a
cap acord en el termini establert en el moment de la creació, ha
d’elevar a l’òrgan que correspongui la finalització del
procediment sense acord.

Article 6
S’introdueix un nou article 122 ter a la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
amb la següent redacció:
“Article 122 ter
Torn d’intervencions o consultes al públic
La persona titular de la batlia o la presidència de la
corporació, una vegada finalitzats els punts inclosos a
l’ordre del dia i aixecada la sessió, pot establir un torn
d’intervencions o consultes al públic assistent sobre temes
concrets d’interès municipal.”
Disposició addicional primera
Percentatges exigits per a la iniciativa popular

6. Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del ple del
consell corresponent la proposta de la comissió mixta
esmentada en l’apartat anterior, aquesta ha de ser tramesa a
l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se sobre si
l’accepta o la rebutja.
7. Si l’ajuntament en qüestió accepta la proposta de la comissió
mixta de manera expressa, quedarà expedita la via perquè el
Govern de les Illes Balears, o el ple del consell insular, segons
pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu el
traspàs dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al
Govern pronunciar-s’hi, la proposta de la comissió mixta, que
ha de determinar la data d’efectivitat del traspàs, s’incorporarà
a l’ordenament jurídic mitjançant un decret, que es publicarà en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició derogatòria

D’acord amb la previsió de l’article 70 bis.2 de la Llei
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, els percentatges exigits per a la iniciativa popular en dit
article queden desplaçats i substituïts a les Illes Balears pels
prevists en aquesta llei.

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final

Disposició addicional segona
Traspàs de centres i serveis municipals

1. La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1. Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin
centres o serveis públics poden proposar al consell insular
corresponent o al Govern de les Illes Balears l’assumpció de la
titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre
que considerin que l’abast d’aquests centres o serveis
ultrapassen el seu sostre competencial d’acord amb la
normativa vigent, en aplicació dels criteris d’estabilitat

2. S'autoritza els consells insulars a desplegar
reglamentàriament aquesta llei, sense perjudici de la seva
eficàcia des de l'entrada en vigor.
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A la seu del Parlament, a 4 de juliol de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 27 de juny de 2017, aprovà la Llei
d'indústria de les Illes Balears.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
LLEI D’INDÚSTRIA DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Les Illes Balears posseeixen una estructura productiva
clarament marcada per la preponderància del sector de serveis,
que representa més del vuitanta per cent del producte interior
brut. Aquest tret diferenciador de l’economia de l’arxipèlag
balear es basa fonamentalment en el pes dels sectors del comerç
i de l’hostaleria, ambdós directament relacionats amb l’activitat
turística. A més, la comunitat s’ha convertit en una destinació
de preferència dins el mercat turístic europeu i mundial, i és la
cinquena regió europea amb més pernoctacions totals (residents
i no residents) i la tercera amb un nombre més elevat de
pernoctacions fetes per turistes no residents. Un cop s’ha fet
palesa la importància que té el turisme en l’economia balear, no
és menys cert que se n’ha d’augmentar la rendibilitat, tot
assegurant-ne la sostenibilitat econòmica, laboral i
mediambiental. De la mateixa manera que l’evolució del
turisme en sentit estricte marcarà necessàriament el futur
econòmic de les Illes Balears, també és cert que l’augment del
benestar econòmic passarà per diversificar-ne l’economia,
desenvolupant sectors lligats al turisme i uns altres que es van
mostrant com a emergents, a la vegada que s’han de reforçar els
més tradicionals. Per això, l’enfortiment del patró de
creixement econòmic balear també ha d’incorporar mesures per
ajudar el desenvolupament d’aquests altres sectors, tot
impulsant les capacitats de creixement endogen del nostre teixit
productiu, en què l’impuls de la recerca, el desenvolupament i
la innovació esdevé cabdal. De manera transversal i per assolir
tot l’anterior, la millora del capital humà esdevé un objectiu
ineludible pel qual cal apostar de manera estratègica i amb
visió de futur. A més, la digitalització de la indústria és una
tendència que, unida a la globalització, ha accelerat la
necessitat d’adaptació de la indústria tradicional al nou entorn
competitiu. L’anomenada “Indústria 4.0” s’erigeix en font
d’oportunitats per a la inversió i la creació d’ocupació altament
qualificada, principalment a les PIME. En aquest context de
millora del model econòmic se situa l’interès de la societat en
el seu conjunt a potenciar el sector industrial de les Illes
Balears.
El sector industrial balear es troba actualment en una
situació de feblesa empitjorada per la crisi econòmica, atès que
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una part del teixit empresarial i dels llocs de treball ha patit una
greu davallada, sobretot en sectors lligats a la construcció. La
conseqüència de tot plegat ha estat una pèrdua de pes de la
indústria en l’economia de l’arxipèlag. Concretament,
l’aportació del sector secundari al valor afegit brut total ha
minvat molt ràpidament des de 2008, i ha passat de ser el 8,4%
a ser el 6,8% el 2015. Altres variables, com ara l’ocupació
assalariada o la remuneració d’assalariats, mantenen una
evolució semblant. Malgrat aquestes dades, aquest darrer any
s’observa un canvi de tendència en què certes magnituds
industrials s’estabilitzen i adopten un caire positiu. Així i tot,
la manca d’inversions en R+D+I, la pèrdua de productivitat, la
deslocalització, l’escassetat de formació laboral especialitzada,
la petita dimensió de les empreses i els elevats costs de
subministrament i transport constitueixen una bateria de
variables que mostren les debilitats de la indústria balear. Totes
aquestes circumstàncies s’afegeixen a un obstacle ineludible
per a la competitivitat de la indústria de les nostres illes, que no
és altre que el fet insular. La insularitat opera com un element
distorsionador de les condicions bàsiques de competència i cal
adoptar totes les mesures a l’abast per restablir aquestes
condicions, compensant adequadament els costos d’insularitat
relatius a l’entrada de matèries primeres i la sortida dels
productes manufacturats. Aquestes circumstàncies es
contraposen a la gran tradició empresarial i a l’elevada
experiència i coneixement dels empresaris del sector, a més
d’un saber fer manifest que s’ha traduït en nombrosos
productes de qualitat i en la generació d’ocupacions també de
qualitat. Això i les oportunitats que generen la nova economia
i la globalització dels mercats creen un escenari de nous
horitzons de possibilitats i canvis.
La comunitat autònoma va assumir, d’acord amb l’article
30.34 de l’Estatut d’Autonomia, competències exclusives en
matèria d’indústria, sens perjudici del que determinin les
normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interès
militar i les normes relacionades amb les indústries subjectes a
la legislació de mines, hidrocarburs o energia nuclear, amb la
seguretat de les instal·lacions, dels processos i dels productes
industrials. Així mateix, ha assumit com a competències
exclusives el foment del desenvolupament econòmic i la
promoció de la competència, en l’article 30.21 i 42,
respectivament, aspectes en els quals està de nou implicada
l’activitat industrial. Finalment, s’assumeixen per mitjà
d’aquest article competències exclusives en matèria de recerca,
innovació i desenvolupament científic i tècnic, i l’establiment
de línies pròpies d’investigació i seguiment, control i evolució
dels projectes; qüestions que també tenen relació amb
l’activitat industrial, per tal com aquesta activitat és la peça
clau per generar, aplicar i difondre avanços en innovació i
recerca científica i tecnològica, a més de generar més estabilitat
i millors condicions laborals.
Malgrat el que s’ha indicat, fins avui les Illes Balears no
disposaven d’una norma de rang legal que, amb una visió
global i integradora dels diversos aspectes implicats, d’acord
amb les variades competències assumides en el seu Estatut
d’Autonomia, establís un marc adequat per a la regulació de
l’activitat industrial i el seu foment o promoció. Un dels grans
objectius en la redacció d’aquesta llei ha estat dotar la societat
balear del necessari marc legal complet que afecti l’activitat
industrial. Aquest buit pretén cobrir-se amb la present llei, que
es coordina no obstant això, com resulta obligat per les
competències de l’Estat i la Unió Europea, i el principi d’unitat
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de mercat nacional i interior europeu, amb el que es disposa en
altres normes espanyoles i europees. Particularment, aquí s’han
tingut en compte diverses normes estatals, com són la Llei
21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, que estableix un marc
bàsic d’aplicació a l’activitat industrial; la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici; i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
resultat de la transposició al dret espanyol de la Directiva
europea de serveis (2006/123/CE); la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’economia sostenible, que, als efectes que aquí
interessen, conté disposicions sobre responsabilitat social
empresarial; i la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de
la unitat de mercat (LEGUM).
II
La present llei tracta de conjugar l’atenció deguda dels
interessos generals implicats en l’activitat industrial amb el
màxim respecte a la llibertat d’empresa i a les regles de la
competència, no sols perquè això és obligat en funció del que
estableixen l’article 38 de la Constitució Espanyola i les
anomenades llibertats fonamentals de circulació reconegudes
en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, sinó perquè
es parteix del convenciment que la intervenció pública en
l’activitat econòmica ha d’aportar la seguretat jurídica en el
marc institucional on es duen a terme les relacions i els fluxos
entre els diferents agents econòmics i socials.
Finalitats paral·leles ha de complir, així mateix, tota
l’activitat pública de foment i, si escau, de planificació de
l’activitat econòmica en el sector industrial -el que cal designar
com política industrial-, que ha de garantir el restabliment de
les condicions bàsiques de competència, compensant els efectes
negatius de la insularitat i alhora ha d’afavorir la competitivitat
de les empreses i els establiments industrials. La present llei
connecta adequadament aquesta faceta amb la seva pròpia
regulació, i tracta d’establir un marc general per al
desenvolupament d’aquesta activitat o política per part de
l’Administració de la comunitat autònoma.
III
La llei comença amb un títol I de disposicions generals.
Partint del marc bàsic establert en la Llei estatal 21/1992, de 16
de juliol, ja esmentada, s’ha tractat de delimitar de la manera
més sintètica i precisa possible l’àmbit d’aplicació directa —les
activitats industrials i concomitants— i subsidiària de la norma
—activitats industrials amb regulació especial—, i d’establir,
a més, els principis als quals ha d’atenir-se i les finalitats que
ha de perseguir l’actuació de la comunitat autònoma en aquest
camp, de conformitat amb el que es disposa en l’ordenament
espanyol i en l’europeu. Referent a això, es parteix dels
principis de llibertat d’empresa i de defensa de la lliure
competència i s’assenyalen com a finalitats de la intervenció
pública en aquesta matèria l’establiment i la promoció de la
seguretat i la qualitat industrial i el foment de la competitivitat
i la responsabilitat social empresarial, amb l’objectiu que tot
això contribueixi a la millora de la cohesió social i l’equilibri
territorial i a la creació i el manteniment d’ocupació estable i de
qualitat.

IV
El títol II es dedica a la política industrial, que té com a
principals objectius la promoció i la modernització industrial,
a fi de contribuir al desenvolupament d’un model econòmic de
creixement sostenible que ens permeti avançar en
competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, i
així afavorir la innovació i el creixement empresarial, i la
creació d’una ocupació de qualitat. Hem de preparar els nostres
sectors productius per al nou desafiament que suposa la
indústria 4.0. En el capítol I es fa referència a les disposicions
de caràcter general del títol. El capítol II s’ocupa dels agents
implicats en el disseny i l’execució de la política industrial, i es
fa referència a les competències del Govern, de la conselleria
competent en matèria d’indústria i de la promoció industrial
entenent que aquesta haurà d’exercir funcions facilitadores de
les condicions marc de competitivitat industrial en el territori
de les Illes Balears, d’interlocució amb els agents socials de
coordinació institucional interna dins del Govern i amb
l’Administració General de l’Estat, així com del Consell de la
Indústria de les Illes Balears, òrgan de participació, consulta i
assessorament en matèria de política industrial. En el capítol III
s’estableix un règim per a la planificació de la política
industrial, que es considera imprescindible per a la consecució
dels objectius d’aquesta llei. Destaca aquí la regulació del Pla
Director d’Indústria de les Illes Balears com a marc de
referència general en la matèria, així com la dels programes de
foment de l’activitat industrial, com a instruments de caràcter
estratègic, i es consideren com a bàsics el d’innovació i noves
tecnologies, el d’internacionalització i el de millora de la
competitivitat. Entre d’altres aspectes, es preveu que els plans
contemplin de forma expressa l’acoblament adequat de l’oferta
formativa i dels resultats de la recerca i la innovació a les
necessitats empresarials. Especialment, la redacció d’aquest pla
es coordinarà amb els plans que des de la conselleria competent
en matèria de recerca i innovació es puguin elaborar
-actualment, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. Aquest
capítol acaba amb uns articles dedicats a l’execució i les
revisions del pla director.
V
El capítol IV es refereix a la responsabilitat social
empresarial i a la qualitat industrial, i constitueix un lloable
objectiu de política industrial que s’ha d’aconseguir
fonamentalment des de la promoció i el convenciment de les
mateixes empreses. Així mateix, es fa referència a l’aplicació
de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, amb
l’objectiu d’adaptar el funcionament de l’Administració a les
determinacions de la nova regulació de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
VI
El títol III es refereix al registre i a la seguretat industrial.
El capítol I s’ocupa íntegrament del Registre Industrial de les
Illes Balears. S’ha tractat d’establir un registre de caràcter
públic i informatiu, amb l’aportació d’ofici de les dades
rellevants de les indústries i les instal·lacions industrials per la
mateixa administració, obtingudes, principalment, de les
corresponents autoritzacions, declaracions responsables,
comunicacions o un altre tipus de documentació que han
d’aportar les persones interessades amb motiu de la realització
d’activitats, la posada en servei d’instal·lacions industrials o
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l’entrada en funcionament dels establiments industrials, segons
com pertocarà en cada cas, així com determini la normativa
específica aplicable. Amb independència del caràcter públic del
Registre, les dades que contingui permetran a l’Administració
exercir amb coneixement de causa, i, per tant, amb més
efectivitat, les seves funcions de control i vigilància sobre
activitats i instal·lacions industrials, així com la de promoció de
l’activitat industrial. Així mateix, es disposa que els
establiments industrials han de disposar a la façana d’una placa
amb el número de registre i altres dades que s’establiran
reglamentàriament.
Pel que fa al capítol II, relatiu a seguretat industrial, s’ha
prestat una particular atenció a la sistemàtica, i així s’ha tractat
de facilitar la comprensió d’un marc -el de la seguretat
industrial- que en si mateix és inevitablement complex, en
atenció a la mateixa complexitat que suposen des d’un punt de
vista tècnic les molt diverses activitats i instal·lacions
industrials que hi pot haver.
En la secció 1a es regula el règim de l’activitat industrial,
amb la precisió dels deures i de les responsabilitats de les
persones o entitats titulars d’indústries i instal·lacions.
En la secció 2a es desenvolupa, amb respecte al marc legal
nacional i europeu, la regulació dels professionals de la
seguretat industrial, amb la inclusió aquí dels projectistes i
directors d’obra, les empreses de serveis habilitades i els
organismes de control.
En la secció 3a s’estableixen els controls sobre
instal·lacions industrials. En línia amb el que resulta de la
legislació europea i estatal es recullen com a diferents sistemes,
segons es prevegi en la normativa específica, els de declaració
responsable i comunicació, i aquest últim es configura com el
sistema de control aplicable als establiments quan no es disposi
d’una altra cosa.
En la secció 4a es crea la Comissió de Seguretat Industrial
com a òrgan col·legiat de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de naturalesa consultiva i de
participació en matèria de seguretat industrial, adscrit a la
conselleria competent en matèria d’indústria i en el qual estan
representades les associacions empresarials i sindicals més
representatives, els professionals i agents del sector industrial
i del sistema de la seguretat industrial de les Illes Balears, i els
departaments de l’Administració de la comunitat autònoma i
d’altres administracions amb competències connexes o
relacionades amb la matèria.
VII
El títol IV recull els mecanismes d’inspecció i comprovació,
i les mesures provisionals i correctores, així com el règim
d’infraccions i sancions. Respecte dels primers s’ha tractat de
possibilitar la participació en aquestes tasques dels organismes
de control, encara que partint sempre de la seva consideració
com a entitats col·laboradores, que no han d’exercir funcions
d’autoritat pública.
Quant al règim d’infraccions i sancions, s’ha tractat de
complementar les disposicions de la llei amb un marc
d’infraccions i sancions que compleixi adequadament les
funcions de prevenció general i especial, amb subjecció als
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principis que ha de respectar tot dret sancionador, especialment
els de tipicitat i proporcionalitat.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir el marc normatiu
regulador de l’exercici i el foment de l’activitat industrial a les
Illes Balears dins uns paràmetres de seguretat, qualitat i
responsabilitat social empresarial.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Queden compreses en l’àmbit d’aquesta llei totes les
activitats industrials que es desenvolupin al territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i es trobin dins de
l’àmbit competencial que li hagi estat atribuït per la legislació
corresponent, relacionades amb les activitats industrials,
d’acord amb les definicions incloses a l’article 3 d’aquesta llei.
2. Així mateix, estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
llei els serveis d’enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i
assistència tècnica directament relacionats amb les activitats
industrials.
3. Les disposicions sobre seguretat industrial són aplicables en
tot cas a les instal·lacions, els equips, les activitats, els
processos i els productes industrials que, radicats al territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, utilitzin o
incorporin elements, mecanismes o tècniques susceptibles de
produir danys o perjudicis a les persones, la flora, la fauna, els
béns o el medi ambient, o que estiguin sotmesos a un reglament
de seguretat industrial.
4. Es regeixen per aquesta llei, en allò que no preveu la seva
regulació específica, entre d’altres:
a) Les activitats de generació, distribució i subministrament
de l’energia i productes energètics.
b) Les activitats mediambientals i de tractament, eliminació,
gestió i valoració de residus.
c) Les activitats d’investigació, aprofitament i benefici dels
jaciments minerals i altres recursos geològics, sigui quin sigui
el seu origen i estat físic.
d) Les instal·lacions nuclears i radioactives.
e) Les indústries de fabricació d’armes i explosius.
f) Les indústries agroalimentàries, pecuàries, forestals i
pesqueres.
g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i
les telecomunicacions.
h) Les activitats industrials relatives al medicament i la
sanitat.
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i) Les activitats industrials relatives a la construcció, la
reparació i el manteniment naval.

h) Substància o producte perillós: substància o producte
amb capacitat intrínseca o potencialitat d’ocasionar danys a les
persones, als béns i al medi ambient.

j) Les activitats industrials relatives a la producció cultural.
Article 3
Definicions

i) Modificació substancial o rellevant: qualsevol
modificació d’instal·lacions o activitats subjecta a control que
pugui tenir repercussions perjudicials o importants en la
seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Activitat industrial: la dirigida a l’obtenció, la reparació,
el manteniment, la transformació o la reutilització de productes
industrials, l’envasament i l’embalatge, així com l’aprofitament,
la recuperació i l’eliminació de residus o subproductes, sigui
quina sigui la naturalesa dels recursos i dels processos tècnics
utilitzats. S’inclouen en aquest concepte les entitats o agents en
matèria de seguretat i qualitat industrial i les empreses que
ofereixen serveis destinats a la producció, com poden ser els
serveis esmentats en l’article 2.2.
b) Qualitat industrial: conjunt de processos, requisits i
condicions tècniques establerts en una norma de naturalesa
privada, reguladora tant dels processos productius i de gestió
com de les especificacions tècniques dels productes, aparells i
equips industrials, el compliment de la qual no és obligatori
perquè no està imposat per una disposició normativa.
c) Seguretat industrial: activitats de prevenció i limitació de
riscs, així com de protecció contra accidents i sinistres capaços
de produir danys o pèrdues a les persones, els béns i el medi
ambient, derivats de l’activitat industrial o de la utilització, el
funcionament i el manteniment de les instal·lacions o dels
equips, i de la producció, ús o consum, emmagatzematge o
rebuig dels productes industrials.
d) Instal·lació industrial: conjunt d’aparells, equips,
elements i components associats a les activitats industrials.
També es consideren instal·lacions industrials el conjunt
d’elements i equips que tenguin per objecte generar,
transportar, emmagatzemar, distribuir i utilitzar l’energia en
totes les seves formes. Així mateix, als efectes d’aquesta llei,
tenen la consideració d’instal·lacions industrials les que,
incorporant elements, mecanismes o tècniques susceptibles de
produir els danys assenyalats en l’apartat anterior, no estiguin
associades a activitats industrials.
e) Instal·lació existent: qualsevol instal·lació en
funcionament que, subjecta a la seguretat industrial, sigui
autoritzada, comunicada o executada d’acord amb la normativa
corresponent.
f) Establiment: conjunt d’edificis, edifici, zona d’aquest o
espai obert destinats a l’exercici d’una activitat industrial, amb
inclusió de les infraestructures i les instal·lacions que té
incorporades.
g) Producte industrial: qualsevol manufactura o producte
transformat o semitransformat de caràcter moble, fins i tot en
el cas que estigui incorporat a un altre bé moble o a un
immoble, i tota la part que el constitueix, com ara matèries
primeres, substàncies, components i productes semiacabats.

j) Persona titular de la instal·lació o de l’establiment:
persona física o jurídica que exploti o posseeixi l’establiment
o la instal·lació, o qualsevol altra en qui s’hagi delegat un
poder econòmic determinant en relació amb el funcionament
tècnic d’aquells.
k) Empreses de serveis habilitades: persones físiques o
jurídiques de serveis destinades a activitats regulades per
reglaments de seguretat industrial (instal·ladores, mantenidores
o reparadores) que posseeixen els mitjans tècnics i humans
mínims necessaris per dur a terme les seves activitats en
condicions de seguretat, que s’especifiquin en la corresponent
normativa específica en funció de l’especialitat.
l) Reglament tècnic: especificació tècnica, establerta amb
caràcter obligatori a través d’una disposició, relativa a
productes, processos o instal·lacions industrials en relació amb
la seva fabricació, comercialització o utilització.
m) Plans d’inspecció: instruments per mitjà dels quals la
conselleria competent en matèria d’indústria, amb els seus
propis mitjans o amb la col·laboració d’entitats legalment
habilitades, du a terme la supervisió, la inspecció i el control de
les diferents activitats, dels establiments, dels productes i de les
instal·lacions industrials.
n) Organismes de control: són les persones físiques o
jurídiques que, amb capacitat d’obrar, disposant dels mitjans
tècnics, materials i humans, i amb la imparcialitat i la
independència necessàries, poden verificar el compliment de
les condicions i els requisits de seguretat establerts en els
reglaments de seguretat per als productes i les instal·lacions.
o) Projectista: és l’agent que, per encàrrec de la persona o
l’entitat promotora i amb subjecció a la normativa de seguretat
industrial corresponent, redacta el projecte de les instal·lacions
sotmeses a seguretat industrial o establiments industrials. Poden
redactar projectes parcials del projecte, o parts que el
complementin, altres tècnics, de manera coordinada amb el seu
autor.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant
projectes parcials o altres documents tècnics, cada projectista
assumirà la titularitat del seu projecte.
p) Persona encarregada de la direcció d’obra: és l’agent
que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l’execució de les instal·lacions industrials
en els aspectes tècnics, de conformitat amb el projecte que la
defineix i la reglamentació de seguretat industrial corresponent.
Poden dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics,
sota la coordinació de la persona encarregada de la direcció
d’obra.
q) Tècnic o tècnica competent: persona física que està en
possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i
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professionals que habiliten per a la redacció de projectes i
direccions d’obra d’instal·lacions objecte d’aquesta llei. La
competència en la matèria queda acreditada en conjugar la
capacitat tècnica, derivada dels coneixements adquirits d’acord
amb els plans d’estudis respectius, amb les atribucions
professionals que li siguin pròpies de la titulació per les normes
que regulen les seves funcions inherents.

i) El foment de la competitivitat industrial; l’estímul, la
promoció i la modernització de l’activitat industrial.

r) Agents del sistema de la seguretat: són les persones
enumerades en les lletres k), n), o) i p).

TÍTOL II
POLÍTICA INDUSTRIAL

j) La creació d’una consciència de responsabilitat social
empresarial.
k) La difusió i la promoció de l’eficiència energètica.

Capítol I
Disposicions generals

Article 4
Principis generals
L’actuació de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei es basa en els principis
següents:
a) Promoure la responsabilitat social de l’empresa.
b) Respectar la lliure competència per assegurar un
funcionament competitiu del mercat intern.
c) Respectar i defensar la llibertat d’empresa, la llibertat
d’establiment i la lliure prestació de serveis.
d) Promoure la correcció de les distorsions a la
competitivitat de la indústria de les Illes Balears provocades pel
fet insular.
Article 5
Objectius

Article 6
Objecte
Aquest títol té per objecte determinar els òrgans i les
entitats del sector públic autonòmic competents per a la
planificació i la promoció de l’activitat industrial, i dissenyar
els instruments necessaris per a la realització eficaç i eficient de
les activitats de planificació i de promoció en l’àmbit de les
competències que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 7
Definicions
Als efectes del que disposa aquest títol, s’entén per:
a) Empresa: qualsevol entitat, independentment de la
seva naturalesa i forma, que dugui a terme una activitat
industrial.

Són objectius d’aquesta llei:
a) La garantia i la protecció de l’exercici de l’activitat
industrial.
b) L’establiment d’un marc de seguretat industrial per a les
persones, els béns i el medi ambient.
c) La generació de riquesa, el progrés, la cohesió
econòmica, social i territorial.
d) L’ocupació estable i de qualitat per mitjà de la
qualificació del capital humà, amb els coneixements i les
habilitats que marquen el progrés tecnològic i la competència
global.
e) L’afavoriment de la internacionalització del sector
industrial.
f) La determinació del règim de responsabilitat industrial,
mitjançant la creació d’una consciència de promoció de la
sostenibilitat energètica i ambiental i el foment de l’eficiència
dels recursos com a principi estratègic de gestió empresarial en
el context de l’economia circular.
g) La promoció i l’estímul de la qualitat industrial.
h) La creació d’un marc normatiu per a la planificació
estratègica de la política industrial.

b) Petita empresa: empresa amb menys de 50 persones en
plantilla i el volum de negocis anual o el balanç general anual
de la qual no superi els 10 milions d’euros.
c) Mitjana empresa: empresa amb menys de 250 persones
en plantilla i el volum de negocis anual de la qual no superi els
50 milions d’euros o el balanç general anual de la qual no
superi els 43 milions d’euros.
d) Projecte industrial estratègic: proposta d’inversió per a
la implantació o l’ampliació d’una o de diverses activitats
industrials que tengui com a resultat previsible una expansió
significativa i sostenible del teixit industrial de les Illes Balears
o la consolidació d’aquest, i/o l’adopció de mesures adreçades
a garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial
exposats a riscos per a la seva continuïtat.
e) Teixit industrial de les Illes Balears: conjunt d’empreses
que operen a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
f) Clúster: concentració geogràfica d’empreses, institucions
i centres de formació, tecnològics o de recerca, públics o
privats, d’un entorn productiu determinat que estan
interconnectats i col·laboren estratègicament per obtenir
avantatges competitius.
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n) Estimular la captació d’inversions.

Article 8
Àmbit d’aplicació

o) Aconseguir una assignació eficient dels recursos públics.
Aquest títol s’aplica a les activitats de l’Administració de la
comunitat autònoma i dels ens del sector públic autonòmic amb
incidència sobre el teixit industrial de les Illes Balears, en tot
allò que no preveu la legislació específica corresponent.
Article 9
Actuacions en matèria de política industrial

p) Al Pla d’Indústria s’han de preveure mesures
encaminades al foment i al desenvolupament de la igualtat de
gènere, de la responsabilitat social corporativa i de l’ús de la
llengua pròpia.
q) Estimular i afavorir l’emprenedoria empresarial i
l’autoocupació.

1. En general, i en el marc de les seves competències, la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de dur a terme una
política adequada de promoció i modernització industrial, a fi
de contribuir al desenvolupament d’un model econòmic de
creixement sostenible que permeti avançar en competitivitat,
productivitat, solidaritat i equilibri territorial, tot afavorint la
innovació i el creixement empresarial, i provocant la creació
d’ocupació de qualitat.

Article 10
Govern de les Illes Balears

2. En concret, la política industrial de les Illes Balears ha
d’anar dirigida a la realització de les actuacions següents:

1. És l’òrgan superior de planificació i execució de la política
industrial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

a) Promoure la disminució i compensació dels efectes
negatius de la insularitat respecte la competitivitat de les
empreses industrials.

2. Correspon al Consell de Govern:

b) Contribuir al desenvolupament econòmic sostenible i
equilibrat.
c) Reforçar la cohesió econòmica i social, i contribuir a la
creació i al manteniment de l’ocupació.
d) Modernitzar el model productiu de les Illes Balears i
incrementar-ne la competitivitat.

Capítol II
Agents implicats en el disseny i l’execució de la política
industrial

a) Aprovar les disposicions de caràcter general en matèria
de planificació i execució de la política industrial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Aprovar el Pla Director d’Indústria de les Illes Balears,
les seves revisions i modificacions.
c) Aprovar la declaració dels projectes industrials
estratègics i autoritzar-ne la implantació, sense perjudici de les
autoritzacions en matèria de medi ambient i urbanisme que
pertoquin.

e) Avançar en el procés d’internacionalització de la indústria.
f) Impulsar la innovació a la indústria, mitjançant la
transferència dels resultats de la recerca, la formació
especialitzada i el desenvolupament tecnològic.
g) Procurar un finançament de la indústria adequat, amb
especial atenció a les petites i mitjanes empreses i a les
empreses de producte local o oficis tradicionals de les Illes
Balears, sempre que siguin productes industrials.
h) Contribuir al desenvolupament de les zones més
desfavorides en termes econòmics o de població.
i) Fomentar la implantació i la creació d’empreses, i
prevenir les deslocalitzacions.
j) Aprofitar els recursos endògens i reduir la dependència
energètica exterior.
k) Fomentar
interempresarial.

la

cooperació

i

la

d) Establir línies de cooperació en matèria de planificació
i d’execució de la política industrial amb els consells insulars
i les altres administracions públiques.
e) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació
vigent.
Article 11
Conselleria competent en matèria d’indústria i ens
instrumental adscrit a aquesta
1. La conselleria competent en matèria d’indústria és l’òrgan de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
responsable de dissenyar la planificació de l’actuació pública
de suport a la indústria, així com d’executar les funcions
públiques relatives a l’activitat i a la promoció industrial, sens
perjudici de les competències específiques que tenguin
atribuïdes la resta de conselleries, els consells insulars i els
ajuntaments.

col·laboració

l) Afavorir l’aprofitament eficient del sòl industrial existent
en condicions econòmicament competitives.
m) Millorar la provisió a la indústria de capital humà
degudament qualificat.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria d’indústria
la funció coordinadora d’indústria en la seva missió de facilitar
la interlocució de la indústria balear davant la resta de
conselleries del govern:

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017
a) Dur a terme i informar les avaluacions prèvies de
l’impacte de les actuacions públiques en el teixit industrial de
les Illes Balears.
b) Fer l’estudi de l’impacte de les actuacions públiques en
el teixit industrial de les Illes Balears.
c) Elaborar i aprovar el projecte de Pla Director d’Indústria
de les Illes Balears, així com proposar-ne la modificació
parcial.
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Article 13
Consell de la Indústria de les Illes Balears
1. Es crea el Consell de la Indústria de les Illes Balears com a
òrgan col·legiat, amb funcions consultives i d’assessorament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb la
política industrial.
2. A efectes administratius i sense dependència jeràrquica, el
Consell de la Indústria de les Illes Balears està adscrit a la
conselleria competent en matèria de política industrial.

d) Aprovar els programes de foment de l’activitat industrial.
e) Proposar la declaració d’una inversió com a projecte
industrial estratègic i proposar-ne l’autorització d’implantació.
f) Emetre un informe sobre els plans i programes que
afectin de manera rellevant l’activitat industrial.
g) Emetre un informe sobre la creació d’àrees o de polígons
industrials que tenguin incidència de manera rellevant en el
teixit industrial de les Illes Balears, d’acord amb el que
s’estableixi en els plans territorials de cada illa, i prèvia
consulta amb el consell insular i els ajuntaments corresponents
en cada cas, sense perjudici de les autoritzacions insulars i/o
municipals i de les avaluacions ambientals que corresponguin.
h) Emetre un informe sobre l’adopció de mesures de foment
de la qualitat i de la seguretat que afectin l’activitat industrial.
i) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació
vigent.
j) Servir d’interlocutor de l’acció del Consell de Govern en
matèria d’actuacions d’altres polítiques amb incidència en el
sector industrial.
3. En el cas d’existir un ens del sector públic instrumental
adscrit a la conselleria competent en matèria d’indústria que
tengui entre les seves funcions la de promoció empresarial ha
de col·laborar en l’execució de les funcions públiques relatives
a activitats de promoció industrial en els àmbits de la
competitivitat, internacionalització, innovació i finançament,
sens perjudici de les competències específiques que tenguin
atribuïdes els altres òrgans i les entitats públiques instrumentals
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Capítol III
Planificació de la política industrial
Article 12
Instruments de planificació
Són instruments de planificació de la política industrial de
les Illes Balears:
a) El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears.
b) Els programes de foment de l’activitat industrial.

3. El Consell de la Indústria de les Illes Balears té com a
finalitats estimular el consens i la unitat d’acció en matèria de
política industrial i coordinar els interessos públics i privats que
hi conflueixen.
4. Corresponen al Consell de la Indústria de les Illes Balears les
funcions següents, entre d’altres que es puguin establir
reglamentàriament:
a) Conèixer i emetre informes sobre els projectes de
reglaments amb incidència en matèria de política industrial.
b) Proposar l’adopció de mesures per a la promoció i el
desenvolupament de la indústria de les Illes Balears.
c) Informar sobre els plans i els programes amb incidència
en el sector industrial de les Illes Balears, així com també els
projectes industrials estratègics.
5. El Consell de la Indústria de les Illes Balears està presidit per
la persona titular de la conselleria competent en matèria de
política industrial o la persona en qui delegui, i la seva
composició i funcionament s’han de determinar
reglamentàriament.
En tot cas, en formaran part representants dels principals
sectors industrials i de les administracions, entre els quals
s’integraran representants dels municipis amb activitat
industrial, dels diferents consells insulars i de la FELIB, així
com representants de la Universitat de les Illes Balears, de les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de
cada illa, de les organitzacions de defensa del medi ambient i
dels col·legis professionals, i altres agents socioeconòmics
implicats en l’activitat industrial.
Els membres del consell són nomenats per la persona titular
de la conselleria competent en matèria de política industrial, a
proposta de les organitzacions representatives i de les diferents
institucions.
6. El reglament de funcionament del Consell de la Indústria de
les Illes Balears ha de garantir la participació telemàtica i amb
plens efectes de tots els seus membres.
7. Es podran crear comissions especialitzades, temàtiques,
sectorials o territorials.
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Secció 1a
El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears

Article 14
Definició
1. El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears és el
document que estableix les línies generals i les directrius
bàsiques de la política industrial de les Illes Balears, amb
identificació dels objectius i de les prioritats perseguits, tant
generals com, si escau, especials, per a sectors o branques
d’indústries, o zones territorials.
2. Els pressuposts generals de la comunitat autònoma han de
preveure una partida anual per implementar el Pla Director
d’Indústria.
Article 15
Finalitats i objectius
1. El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears té com a
finalitat potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial,
d’acord amb els paràmetres de productivitat, competitivitat i
qualitat, per contribuir a establir un model econòmic basat en
el creixement sostenible, essencialment per mitjà de l’ús
racional, eficient i proporcionat de les matèries i dels recursos
naturals, que possibiliti avançar en termes de cohesió
econòmica i social, mitjançant la creació de llocs de treball de
qualitat.

j) Identificar i promoure les actuacions necessàries per al
desenvolupament industrial de les Illes Balears a partir de les
condicions i realitats de cadascuna de les illes.
k) Desenvolupar programes especials específics i projectes
industrials estratègics si escau, per a empreses de producte
local i d’oficis tradicionals, com a teixit industrial estratègic per
a les Illes Balears.
l) Promoure la implantació de procediments de compra
pública innovadora.
Article 16
Contingut del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears ha de
contenir almenys:
a) Una anàlisi i diagnosi de la situació del teixit industrial
i una projecció sobre la seva possible evolució. I en particular,
una anàlisi de riscos i debilitats dels sectors més exposats a la
pèrdua de competitivitat i de les mesures per contrarestar-los.
b) La determinació dels objectius concrets per assolir i les
prioritats sectorials i territorials.
c) La descripció dels programes sectorials de foment de
l’activitat industrial sobre els quals s’han de prioritzar els
esforços de la política industrial.

2. Són objectius essencials del Pla Director d’Indústria de les
Illes Balears:

d) La descripció dels programes transversals de foment de
la competitivitat que afectin els sectors industrials.

a) Crear les condicions necessàries per a la sostenibilitat de
les empreses instal·lades a les Illes Balears i per implantar i
crear empreses que regenerin el teixit industrial de les Illes
Balears, en particular el de les zones industrials desfavorides.

e) La determinació de la durada temporal del pla, amb un
màxim de deu anys, així com la temporalització dels diferents
programes per desenvolupar.

b) Impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic,
especialment promoure l’R+D+I i les tecnologies que necessita
la indústria de les Illes Balears, i afavorir-ne l’aplicació i la
difusió dels seus resultats dins del teixit industrial de les Illes
Balears.
c) Fomentar la internacionalització de les empreses.
d) Millorar la qualificació professional, tècnica i
empresarial que permeti la ràpida adaptació de les empreses i
del seu personal als canvis tecnològics, organitzatius i
gerencials, en particular mitjançant la formació permanent.

f) La definició del marc econòmic financer de
desenvolupament i la determinació dels mitjans financers que
s’hagin d’emprar.
g) La definició dels indicadors i els procediments de
seguiment i avaluació dels diferents programes.
h) El desenvolupament dels sectors que es consideren
estratègics.
i) La descripció, si escau, dels diversos clústers existents o
a promoure.
j) Les altres previsions que s’estableixin reglamentàriament.

e) Aconseguir una assignació eficient i suficient dels
recursos públics, amb especial atenció als sectors més
rellevants per al desenvolupament de la comunitat autònoma.
f) Estimular la captació d’inversions que suposin un reforç
estructural del teixit industrial de les Illes Balears.

k) Mesures d’adequació i coordinació amb la resta de plans
sectorials i generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Article 17
Elaboració i aprovació

g) Fomentar la cooperació entre empreses.
h) Crear ocupació de qualitat i mantenir-la.
i) Desenvolupar actuacions per evitar les deslocalitzacions
empresarials.

1. Correspon a la direcció general competent en matèria
d’indústria la redacció de l’avantprojecte del Pla Director
d’Indústria. En la seva redacció es promourà la col·laboració
de les diferents conselleries de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017
ajuntaments, així com dels altres ens, organismes i institucions
públiques i privades relacionades amb l’activitat industrial.
Especialment, la redacció d’aquest pla es coordinarà amb els
plans que des de la conselleria competent en matèria de recerca
i innovació es puguin elaborar.
2. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’indústria l’aprovació del projecte de Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears.
3. L’aprovació del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
correspon al Consell de Govern.
4. Una vegada aprovat l’avantprojecte per la direcció general
competent es demanarà informe preceptiu al Consell de la
Indústria de les Illes Balears.
Secció 2a
Els programes de foment de l’activitat industrial
Article 18
Definició
En el marc fixat pel Pla Director d’Indústria de les Illes
Balears i en funció de les finalitats concretes a assolir, els
programes de foment de l’activitat industrial són instruments de
caràcter estratègic en els quals s’indiquen els objectius que es
preveu aconseguir en un determinat termini, es determinen els
mecanismes i els mitjans per a la seva consecució i s’indiquen
els sistemes per avaluar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
Article 19
Programes bàsics
En el Pla Director d’Indústria de les Illes Balears es
preveurà l’aprovació, entre d’altres que es puguin establir
reglamentàriament, dels següents programes bàsics: programes
d ’i n n o va c i ó i n o ves t e cn o l o g i e s , p r o g r a me s
d’internacionalització, programes de millora de la formació,
competitivitat i productivitat industrial i programes de
interrelació industrial entre illes.
Article 20
Finalitats i objectius dels programes d’innovació i noves
tecnologies
1. Els programes d’innovació i noves tecnologies tenen com a
finalitat la innovació industrial, la incorporació de tecnologies
avançades en les empreses de les Illes Balears i la generació
d’infraestructures tecnològiques d’utilització col·lectiva i s’han
de dur a terme conjuntament amb les conselleries competents
en innovació i/o tecnologia.
2. Amb aquesta finalitat, els programes d’innovació i noves
tecnologies han de dissenyar i establir els projectes adequats
per aconseguir, entre d’altres, que es puguin establir
reglamentàriament, els objectius següents:
a) Fomentar la introducció de la innovació com un element
essencial en l’activitat de les empreses de les Illes Balears.
b) Protegir l’emprenedoria corporativa com a via de
creixement a través de la generació d’empreses des de
l’empresa.
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c) Promoure la formació en l’àmbit de la gestió de la
innovació.
d) Impulsar projectes d’R+D+I.
e) Fomentar la incorporació de les TIC en l’actuació de les
empreses.
3. En els instruments de planificació dels programes
d’innovació i noves tecnologies, es prestarà atenció preferent
a les activitats que s’adrecin a donar suport a les necessitats
d’innovació i competitivitat dels diversos sectors industrials
presents a les Illes Balears, especialment en el marc dels
clústers que existeixin.
Article 21
Finalitats i objectius dels programes d’internacionalització
1. Els programes d’internacionalització tenen com a finalitat la
introducció, l’impuls i la consolidació en la competència en
l’àmbit internacional de les empreses de les Illes Balears i la
realització de les seves adaptacions estructurals que siguin
necessàries per aconseguir la finalitat esmentada.
2. Per això, en els programes d’internacionalització s’han de
dissenyar i s’han d’establir els projectes adequats per
aconseguir, entre d’altres, que es puguin establir
reglamentàriament, els objectius següents:
a) Facilitar a les empreses el coneixement dels processos
d’internacionalització, en particular, a les petites i mitjanes
empreses, i assessorar-les en aquests processos.
b) Garantir la capacitació dels equips tècnics de les
empreses de les Illes Balears en el camp de la
internacionalització.
c) Donar suport a la implantació d’empreses de les Illes
Balears en l’exterior i a la formalització d’acords de
col·laboració entre empreses de les Illes Balears i estrangeres.
d) Promoure instruments financers per donar suport a les
empreses que tenguin com a objectiu la seva
internacionalització, incloent l’accés a fires i mercats
internacionals de referència en cada sector.
e) Millorar el coneixement i la imatge en l’exterior dels
béns i dels serveis de les Illes Balears.
f) Captar inversions procedents de l’exterior.
g) Garantir la coordinació de totes les entitats que operin en
l’àmbit de la internacionalització.
h) Desenvolupar un pla de formació professional específic
per a la millora de les competències lingüístiques i
tecnològiques dels treballadors i les treballadores de les Illes
Balears que facilitin aquesta internacionalització.
i) Desenvolupar plataformes d’agrupació industrial o
consorcis d’exportació.
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3. De l’esborrany del programa d’internacionalització es donarà
audiència, per un termini de 20 dies, a les cambres oficials de
comerç perquè puguin fer al·legacions o suggeriments.

Article 23
Procediment d’elaboració i aprovació dels programes de
foment de l’activitat industrial

Article 22
Finalitats i objectius dels programes de millora de la
competitivitat i la productivitat industrial

1. Correspon a la direcció general competent en matèria
d’indústria, amb la col·laboració de l’ens del sector públic
instrumental esmentat en l’article 11.3 d’aquesta llei, la
redacció dels projectes de programes de foment de l’activitat
industrial, tenint en compte el que disposa el Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears.

1. Els programes de millora de la competitivitat i la
productivitat industrial tenen com a finalitat estimular la
generació de valor per les empreses de les Illes Balears,
aconseguir una dimensió competitiva idònia d’aquestes,
millorar-ne la posició en els mercats i posar a la seva disposició
les infraestructures físiques o tecnològiques que necessitin.
2. Per fer-ho, en els programes de millora de la competitivitat
i la productivitat industrial s’han de dissenyar i s’han d’establir
els projectes adequats per aconseguir, entre d’altres que es
puguin establir reglamentàriament, els objectius següents:
a) La implantació de sistemes de qualitat total.
b) El desenvolupament de serveis especialitzats per al
suport en l’àmbit de la capacitat comercial, del màrqueting, de
la gestió de recursos humans i de la planificació de la
producció.
c) El suport al desenvolupament d’instruments de
finançament per a les entitats que tenguin per objecte la
promoció industrial i el desenvolupament tecnològic.

2. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’indústria l’aprovació dels programes de foment de
l’activitat industrial.
3. Correspon a la direcció general competent en matèria
d’indústria garantir la participació dels agents socials, en funció
de la seva representativitat, en el procediment d’elaboració i
aprovació dels programes de foment de l’activitat industrial.
4. Una vegada aprovat l’avantprojecte per la direcció general
competent es demanarà informe preceptiu al Consell de la
Indústria de les Illes Balears.
Article 24
Publicitat dels programes de foment de l’activitat industrial
1. Els programes de foment de l’activitat industrial, una vegada
aprovats, es publicaran a la web de la conselleria competent en
matèria d’indústria i al portal de transparència del Govern.

d) La promoció, en sectors o en àrees d’activitat emergents,
o insuficientment dimensionats, d’una capacitat competitiva
idònia.

2. Els indicadors de seguiment i/o les avaluacions periòdiques
dels diferents programes del pla es faran públics anualment a la
web de la conselleria competent en matèria d’indústria i al
portal de transparència del Govern.

e) L’impuls d’infraestructures físiques i d’àmbits
tecnològics que possibilitin un desenvolupament competitiu
idoni de projectes industrials.

Article 25
Procediment de modificació dels programes de foment de
l’activitat industrial

f) L’especialització en activitats de més demanda, amb
valor afegit i intensitat tecnològica.

En el cas que durant la vigència d’un programa sorgeixin
circumstàncies imprevisibles i de gran impacte en el teixit
industrial de les Illes Balears, a proposta de la direcció general
competent en matèria d’indústria, la persona titular de la
conselleria competent en aquesta matèria podrà aprovar la
modificació parcial d’aquell programa, amb audiència prèvia
del Consell de la Indústria de les Illes Balears.

g) La formació en capital humà.
h) L’aplicació de qualsevol procés de sofisticació
empresarial.
3. Les polítiques formatives han de ser transversals i s’han de
convertir en part essencial dels programes de millora de la
competitivitat i la productivitat. Per tant:
a) La planificació de la formació professional es realitzarà
tenint en compte la demanda de perfils professionals dels
diversos clústers i sectors industrials de cadascuna de les illes.
b) En tot cas es podran plantejar estudis de formació
professional en modalitat dual atenent les necessitats dels
clústers i sectors industrials de cadascuna de les illes.

Secció 3a
Execució del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
Article 26
Execució del Pla Director
1. Les conselleries de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, sota la direcció de la conselleria
competent en matèria d’indústria, han de col·laborar en
l’execució del Pla Director d’Indústria des de l’àmbit de les
seves respectives competències.
2. Tal com estableix l’article 11.3 d’aquesta llei, l’entitat
pública instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears esmentada en aquella disposició és la que ha de
col·laborar en l’execució de les funcions relatives a activitats
de promoció industrial en els àmbits de la competitivitat, la
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internacionalització, la innovació i el finançament. Juntament
amb aquesta entitat, hi han de col·laborar els organismes i les
entitats públiques adscrits a les conselleries amb competències
en els àmbits que preveu aquesta llei.

entre d’altres, les següents mesures de foment de contingut
econòmic:

3. La conselleria amb competències en matèria d’indústria ha
de dur a terme l’avaluació contínua del Pla Director d’Indústria
de les Illes Balears, i pot introduir-hi, amb audiència prèvia del
Consell d’Indústria, les modificacions i les accions correctores
que es considerin necessàries per a la consecució dels objectius
marcats.

b) Avals en garantia de préstecs o crèdits concedits per les
entitats financeres.

Article 27
Revisions del pla director

a) Subvencions a fons perdut.

c) Inversions directes i participacions en el capital d’empreses
públiques o privades.
d) Préstecs directes o mitjançant els oportuns convenis amb les
entitats financeres col·laboradores.
e) Subvencions dels interessos dels préstecs.

La conselleria competent en matèria d’indústria iniciarà la
revisió del pla abans de la data de finalització establerta en el
propi pla. La revisió conclourà en un nou pla i s’elaborarà i
aprovarà complint els mateixos tràmits prevists a la secció 1a
del present capítol.
Capítol IV
Responsabilitat social empresarial i qualitat industrial
Article 28
Responsabilitat social empresarial
1. Aquesta llei té com un dels seus objectius, d’acord amb el
que estableix l’article 5 d’aquesta llei, la creació d’una
consciència de responsabilitat social empresarial, amb la
finalitat que les empreses del sector procurin que la seva
actuació sigui sostenible en els aspectes econòmic, social i
ambiental, tot això reconeixent els interessos dels diferents
sectors amb els quals es relacionen i cercant la preservació del
medi ambient i la sustentació de les generacions futures.
2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha d’incentivar l’adopció voluntària de pràctiques de
responsabilitat social empresarial per les empreses i els
establiments industrials radicats a la comunitat autònoma,
d’acord amb els millors estàndards, nacionals i internacionals,
en la matèria, en particular quant al manteniment de la qualitat
en l’ocupació, la protecció del medi ambient, l’accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, el consum
sostenible, el respecte als drets humans i la promoció
permanent de la igualtat efectiva entre homes i dones, i ha de
promoure així mateix l’esperit de cooperació interempresarial,
la transparència empresarial i la sostenibilitat.
3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior,
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ha d’adoptar, pels mitjans que estimi més oportuns, totes les
mesures que siguin apropiades per fomentar la difusió d’una
consciència de responsabilitat social entre les empreses, així
com la seva autoavaluació voluntària a través d’informes anuals
sobre la matèria.
Article 29
Mesures per a l’execució dels programes de foment de
l’activitat industrial
1. Els programes de foment de l’activitat industrial, d’acord
amb l’establert al Pla Director d’Indústria de les Illes Balears,
es podran executar mitjançant projectes que podran incloure,

f) Deduccions, bonificacions o reduccions fiscals, d’acord amb
les normes que les regulin.
g) Convenis amb entitats de capital risc o capital inversió.
2. Sense perjudici de les anteriors mesures, els projectes en
podran contenir d’altres que es constituiran com instruments de
suport amb funcions d’informació, sensibilització i promoció
com les següents:
a) Prestació d’assessorament per accions com la implantació de
noves empreses, la tramitació administrativa de patents i
marques, el suport a la iniciativa emprenedora i del disseny
industrial.
b) Accions de sensibilització i divulgació.
c) Contactes permanents i formalització de convenis, amb
objectius concrets relacionats amb les matèries que regula
aquesta llei, amb agents socials, cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació i amb les principals associacions
empresarials.
d) Realització de jornades, cursos i congressos, així com
publicació de plans i estudis sectorials.
e) Realització de propostes en matèria d’indústria tendents a
l’agilitació de tràmits administratius.
f) Habilitació de professionals i empreses per a activitats de
promoció.
Article 30
Qualitat industrial
1. L’Administració de la comunitat autònoma ha d’impulsar
polítiques de qualitat industrial, que han de tractar d’implicar
tots els agents industrials, públics i privats, en un esforç comú
per incrementar la seguretat, la fiabilitat i la utilitat dels
productes, equips i serveis, mentre es promou la competitivitat
industrial.
2. L’Administració de la comunitat autònoma pot establir plans
de millora de la qualitat dels serveis prestats per aquesta a la
ciutadania i les empreses en l’àmbit de l’activitat industrial,
utilitzant eines de gestió de la qualitat i sistemes d’informació.
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Article 31
Infraestructura de la qualitat
La consecució de les finalitats en matèria de qualitat s’ha
d’instrumentar a través dels agents descrits en la normativa
reguladora de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat
industrial.
Article 32
Aplicacions electròniques, informàtiques i telemàtiques
1. La direcció general competent en matèria d’indústria, amb el
suport de la competent en tecnologia i comunicacions, ha
d’adoptar les mesures necessàries per tal que les persones
interessades puguin fer de manera telemàtica els tràmits
administratius que siguin necessaris per a l’exercici de
l’activitat industrial.
2. La direcció general competent en matèria d’indústria, amb el
suport de la competent en matèria de tecnologia i
comunicacions, ha de regular el sistema d’intercanvi
d’informació per via telemàtica amb els agents del sistema de
la seguretat i la qualitat industrial, i n’ha d’establir l’objecte
d’aplicació, dins les línies marcades per la planificació general
de la comunitat autònoma sobre protecció i seguretat de dades
i sobre tècniques, mitjans i sistemes electrònics, informàtics i
telemàtics.

TÍTOL III
REGISTRE I SEGURETAT INDUSTRIAL
Capítol I
Registre Industrial de les Illes Balears
Article 33
Àmbit i contingut
1. Es crea el Registre Industrial de les Illes Balears com a
registre de caràcter públic i informatiu, adscrit a la conselleria
competent en matèria d’indústria.
2. En el Registre Industrial de les Illes Balears s’hi ha
d’inscriure:
a) Els establiments i les activitats empresarials de caràcter
industrial que assenyala l’article 2 d’aquesta llei.
b) Els serveis d’enginyeria, disseny, consultoria tecnològica
i assistència tècnica de caràcter industrial directament
relacionats amb els establiments i les activitats indicades en la
lletra anterior.
c) Els agents en matèria d’infraestructura per a la qualitat i
la seguretat industrial radicats a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, així com les altres activitats industrials que es
determinin reglamentàriament.
3. En el Registre Industrial de les Illes Balears hi han de
constar, com a mínim, les dades següents:
a) Les relatives a l’empresa: número de registre, número
d’identificació fiscal, raó social o denominació, domicili,
activitat principal i altres activitats, si n’hi havia.

b) Les relatives a l’establiment: número de registre,
persona titular, denominació o rètol, dades de localització,
activitat econòmica principal i, si n’hi havia, altres activitats.
c) Les relatives a les instal·lacions sotmeses a
reglamentació de seguretat industrial.
4. Reglamentàriament s’han de determinar els procediments
d’accés al Registre i de difusió de les dades inscrites, així com
qualsevol altre aspecte que es consideri d’interès.
Article 34
Deure d’informació
1. La incorporació i l’actualització de dades en el Registre
Industrial de les Illes Balears s’ha de fer d’ofici, a partir de les
dades contingudes en les autoritzacions, comunicacions o
declaracions responsables, així com de les altres que obtengui
l’administració en l’exercici de les seves potestats.
2. Les persones o entitats titulars d’establiments en els quals es
desenvolupin activitats industrials de les previstes en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei, i que no estiguin sotmeses a
autorització o declaració responsable, han de presentar, per
raons de seguretat industrial, davant l’òrgan competent en
matèria d’indústria, una comunicació que ha de contenir les
dades necessàries per a la seva inscripció en el Registre
Industrial de les Illes Balears. Reglamentàriament s’ha de
determinar el contingut d’aquesta comunicació.
3. Les persones o entitats titulars de les activitats industrials
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei estan obligades a
comunicar a l’òrgan encarregat del Registre les ampliacions o
modificacions substancials que s’hi introdueixin, així com el
seu trasllat o cessació.
4. L’òrgan competent en matèria d’indústria ha de dur a terme
un manteniment continu del Registre per tal de conservar-lo
sempre actualitzat, utilitzant per fer-ho els mecanismes de
cooperació interadministrativa que reglamentàriament
s’estableixin. També pot requerir a les persones o entitats
titulars d’activitats industrials la comunicació de la informació
necessària per mantenir actualitzat el Registre.
5. Tots els òrgans de l’Administració de la comunitat
autònoma, les entitats locals i els organismes que en depenen
o hi estan vinculats, així com els agents del sistema de seguretat
i qualitat industrial, estan obligats a trametre, a petició de la
conselleria competent en matèria d’indústria, les dades que
siguin d’interès per a l’exercici de les seves funcions en matèria
de política industrial, seguretat i qualitat industrial, en els
termes i els terminis que s’estableixin reglamentàriament. Les
dades, que es determinen reglamentàriament, han de tenir en
consideració les qüestions esmentades de protecció de dades,
confidencialitat i secret professional tal com estableix el
Reglament del Registre Integrat Industrial, aprovat pel Reial
decret 559/2010, de 7 de maig, que tindrà dades bàsiques, de
caràcter públic, i dades complementàries que no tindran
caràcter públic.
6. En tot cas, no és necessària resposta, confirmació o
inscripció efectiva en el Registre per poder exercir l’activitat.
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Article 35
Placa exterior
Els establiments industrials han de disposar a la façana, prop de
l’entrada principal, de forma visible i llegible, d’una placa en
la qual s’ha d’indicar el número de registre autonòmic i les
dades més rellevants. Reglamentàriament s’han de determinar
les característiques, les condicions i les dades de la placa.
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b) Disposar de les autoritzacions o haver presentat les
declaracions responsables o comunicacions prèvies necessàries
per a l’exercici de l’activitat, quan així estigui establert per la
normativa sectorial.
c) Subscriure un contracte de manteniment d’equips o
instal·lacions, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Capítol II
Seguretat industrial

d) Conservar la documentació que acrediti que la
instal·lació, l’aparell o l’equip compleix les disposicions
tècniques i administratives aplicables.

Secció 1a
De l’activitat industrial

e) Dur a terme les inspeccions, revisions o verificacions que
siguin necessàries.

Article 36
Finalitat
1. Els productes, els equips, les instal·lacions industrials i els
establiments industrials han de complir els requisits de
seguretat establerts en la normativa vigent.
2. La regulació i la intervenció administrativa en l’àmbit de la
seguretat industrial té per objecte la prevenció i la limitació de
riscs, així com la protecció contra accidents i sinistres capaços
de produir danys o perjudicis a les persones, la flora, la fauna,
els béns o el medi ambient, derivats de l’activitat industrial o de
la utilització, el funcionament i el manteniment de les
instal·lacions o dels equips, i de la producció, l’ús, el consum,
l’emmagatzemament o el rebuig dels productes industrials.
3. Les activitats de prevenció i protecció tindran com a finalitat
limitar les causes que originin els riscs, així com establir els
controls que permetin detectar o contribuir a evitar les
circumstàncies que puguin donar lloc a l’aparició de riscs i
mitigar les conseqüències de possibles accidents.
4. Es consideren riscs relacionats amb la seguretat industrial els
que puguin produir danys a persones, flora, fauna, béns o medi
ambient i, en particular, els incendis, les explosions i altres fets
susceptibles de produir cremades, intoxicacions, enverinament
o asfíxia, electrocució, contaminació física, química o
biològica, així com qualsevol altre que pugui preveure la
normativa aplicable sobre seguretat.
5. Les activitats relacionades amb la prevenció de riscs laborals
s’han de regir pel que en disposa la normativa específica.
6. La intervenció administrativa de control davant els riscs
relacionats amb el medi ambient s’han de regir per la normativa
específica aplicable en cada cas.
Article 37
Obligacions de persones o entitats titulars
1. Les persones o entitats titulars d’indústries, instal·lacions o
equips han d’utilitzar-los i mantenir-los complint la normativa
de seguretat. En particular, han de:
a) Adoptar les mesures necessàries per a la correcta
instal·lació dels aparells i els equips industrials, així com per a
la posada en funcionament, ús, ampliació, modificació,
manteniment, prevenció d’accidents o minimització de les
seves conseqüències.

f) Facilitar al personal inspector, en l’àmbit de les seves
competències, l’accés a les seves instal·lacions, per a la qual
cosa han d’aportar la informació o documentació que els sigui
requerida i mantenir una actitud de col·laboració.
g) Corregir les deficiències de seguretat dins el termini
establert posades de manifest per actuacions d’inspecció o
comprovació o ordenades per l’administració.
h) Donar de baixa les instal·lacions en els registres
administratius quan cessi el seu funcionament, així com complir
amb els requisits exigits per la normativa per al seu tancament,
clausura, desmantellament, inertització i restabliment de
l’entorn.
i) Comunicar, en un termini màxim de 72 hores, a l’òrgan
administratiu competent en matèria d’indústria els accidents
que puguin afectar de manera significativa les persones, els
béns o el medi ambient.
j) Comunicar, en un termini màxim de 72 hores, a l’òrgan
administratiu competent en matèria d’indústria les denúncies
que rebin sobre riscs en les instal·lacions o els equips.
2. Aquestes obligacions són exigibles tant al personal de
l’administració competent com a la resta dels agents del sistema
de la seguretat industrial, quan actuïn a petició de
l’administració.
Article 38
Comunicació de modificacions i incidències
Les persones o entitats titulars de les activitats industrials,
sens perjudici d’altres obligacions, han de comunicar a l’òrgan
competent en matèria d’indústria qualsevol modificació o
circumstància que afecti significativament, segons la normativa
aplicable, el seu estat i, en tot cas, les següents:
a) Modificacions rellevants que es pretenguin fer en
establiments o instal·lacions industrials.
b) Modificacions en el procés o en l’activitat productiva que
puguin comportar un risc.
c) Denúncies sobre riscs en les instal·lacions o en la
producció que els treballadors o els seus representants formulin
davant l’empresa.
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d) Accidents o incidents que afectin de manera molt greu en
matèria laboral, ambiental o industrial les persones, els béns o
el medi ambient.
Article 39
Indústries perilloses i contaminants
Les indústries d’alt risc que reglamentàriament es
determinin disposaran d’un pla de seguretat en el que
s’especificaran les mesures concretes en relació amb les
activitats i els materials perillosos i/o contaminants. Les
esmentades mesures recollides en el pla, se sotmetran a
l’aprovació i a la revisió periòdica de l’òrgan administratiu
competent en matèria d’indústria.
Article 40
Responsabilitat

seu exercici professional en matèria d’indústria, sens perjudici
de la responsabilitat que se’n pugui derivar.
2. No és necessari presentar la declaració responsable indicada
en l’apartat anterior quan les persones interessades estiguin
inscrites en un col·legi professional que assumeixi aquests
controls. En aquest cas, s’han d’articular els mecanismes de
col·laboració entre l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i el col·legi corresponent, i les dades han de
ser les mateixes estipulades per a la inscripció en el Registre
Industrial de les Illes Balears.
3. Quan els serveis siguin prestats per persones jurídiques, han
de disposar de personal contractat que compleixi amb els
requisits que preveu aquest article.
Article 43
Empreses de serveis habilitades

Les persones físiques o jurídiques que duguin a terme
activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han de
respondre dels danys que es puguin derivar de la seva actuació,
de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable, sens
perjudici de la responsabilitat administrativa que pugui resultar
de la comissió d’alguna de les infraccions tipificades en la
present llei.
Secció 2a
Professionals
Article 41
Habilitacions professionals
1. Quan així ho prevegi la normativa vigent, l’òrgan competent
en matèria d’indústria ha de fer les proves o els controls
d’aptitud professional en relació amb les activitats compreses
en l’àmbit de la present llei i, si escau, ha d’atorgar les
acreditacions corresponents.
2. En els termes que preveu la normativa vigent, l’òrgan
competent en matèria d’indústria ha de supervisar i controlar
l’actuació dels professionals inclosos en l’àmbit d’aplicació de
la present llei.
Article 42
Projectistes i persona encarregada de la direcció d’obra
1. Els projectistes i la persona encarregada de la direcció
d’obra, amb caràcter previ al desenvolupament de la seva
activitat a les Illes Balears, han de presentar una declaració
responsable davant l’òrgan competent en matèria d’indústria,
referida als requisits següents:
a) Estar en possessió d’una titulació universitària que els
habiliti com a tècnic o tècnica competent.
b) No estar inhabilitats per a l’exercici de la professió.
c) Disposar d’una assegurança de responsabilitat
professional, que cobreixi els possibles danys causats en
l’exercici de l’activitat, amb una cobertura no inferior a
l’exigida a l’empresa de serveis habilitada de la instal·lació
projectada. L’assegurança ha de cobrir, per un període mínim
de dos anys des de la seva darrera actuació, els riscs de
responsabilitat civil en què puguin incórrer a conseqüència del

1. Les empreses de serveis habilitades han de presentar una
declaració responsable quan així ho prevegi la normativa en
matèria de seguretat industrial.
2. El Govern de les Illes Balears podrà establir
reglamentàriament, en cas que la reglamentació nacional no ho
defineixi, els requisits, les obligacions i les condicions de
l’actuació dels professionals habilitats i de les empreses de
serveis habilitades per a cada tipus d’activitat que aquests duen
a terme a la comunitat autònoma, especialment els que es
refereixen a recursos humans i tècnics, procediment d’actuació
i documentació de les activitats, així com el compliment de la
legislació laboral específica en l’àmbit d’actuació de l’empresa,
i les condicions i els procediments d’informació de les seves
actuacions a l’administració o als altres agents del sistema de
la seguretat industrial.
3. La conselleria competent en matèria d’indústria ha de
supervisar l’actuació de les empreses de serveis habilitades.
Quan es dedueixi l’absència de competència tècnica o d’altres
requisits legalment necessaris per a l’exercici de l’activitat, ha
de revocar les habilitacions que hagi atorgat, i ha de prohibir o
suspendre l’activitat de qualsevol d’aquests agents del sistema
de la seguretat industrial a la comunitat autònoma, amb el
corresponent procediment previ amb audiència a la persona
interessada.
4. En cas de no ser competent per disposar la suspensió o la
revocació de l’habilitació corresponent o per prohibir l’exercici
de l’activitat, ha de traslladar els fets a l’administració pública
competent. En aquest supòsit, la conselleria competent en
matèria d’indústria pot acordar la suspensió cautelar de
l’eficàcia de l’habilitació o de l’activitat en l’àmbit territorial de
les Illes Balears fins que l’òrgan competent es pronunciï
expressament o es produeixi la caducitat del procediment.
5. Les empreses de serveis habilitades tenen les obligacions
següents:
a) Executar, modificar, ampliar, mantenir o reparar les
instal·lacions que els siguin adjudicades o confiades, de
conformitat amb la normativa vigent, utilitzant, si escau,
materials i equips que siguin conformes a la legislació que els
sigui aplicable. L’execució d’una instal·lació pot ser feta
parcialment per diferents empreses habilitades, i el certificat del
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conjunt de la instal·lació ha de ser expedit per l’empresa que
hagi de dur a terme les verificacions.
b) Efectuar les proves i els assaigs reglamentaris que els
siguin atribuïts.
c) Dur a terme les operacions de revisió i manteniment que
tenguin encomanades, en la forma i els terminis prevists.
d) Expedir els certificats d’instal·lació o manteniment, si
escau.
e) Coordinar, si escau, amb l’empresa distribuïdora o
subministradora i amb els usuaris les operacions que impliquin
la interrupció del subministrament.
f) Notificar a l’administració competent els defectes molt
greus de materials o instal·lacions, així definits en la
reglamentació de seguretat industrial, que observin en el
desenvolupament de la seva activitat. En aquest cas, han de
deixar fora de servei els materials o les instal·lacions que
causin un risc o perill imminent i han de notificar aquest fet a
les persones usuàries o titulars i a l’empresa distribuïdora
corresponent, i han de posar la circumstància en coneixement
de l’òrgan competent de la comunitat autònoma en el termini
màxim de 72 hores.
g) Assistir a les inspeccions establertes pel reglament, o les
fetes d’ofici per l’administració, si és requerida per aquesta.
h) Mantenir al dia un registre de les instal·lacions
executades o mantingudes.
i) Informar, en un termini màxim de 72 hores,
l’administració competent sobre els accidents ocorreguts en les
instal·lacions a càrrec seu.
j) Conservar a disposició de l’administració una còpia dels
contractes de manteniment almenys durant 5 anys.
k) Executar les resolucions de suspensió de
subministrament dictades per l’òrgan competent en matèria
d’indústria, així com col·laborar amb els tècnics inspectors en
la realització de les accions materials que aquests els
encomanin per dur a terme la suspensió de subministrament.
Article 44
Organismes de control
1. Els requisits de funcionament dels organismes de control,
definits en l’article 3 d’aquesta llei, són els que estableix la
normativa estatal corresponent.
2. Els organismes de control que desenvolupin la seva activitat
a les Illes Balears se subjecten a la supervisió de
l’Administració de la comunitat autònoma, a la qual també
correspon l’exercici de la potestat sancionadora.
3. Els organismes de control habilitats a les Illes Balears han de
facilitar a la conselleria competent en matèria d’indústria, així
com a l’Administració de l’Estat, la informació sobre les seves
activitats que reglamentàriament es determini.
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4. La conselleria competent en matèria d’indústria supervisarà
l’actuació de l’organisme de control. Quan es dedueixi
l’absència de competència tècnica o d’altres requisits legalment
necessaris per l’exercici de l’activitat, revocarà les habilitacions
que hagi atorgat, previ el corresponent procediment amb
audiència a la persona interessada, i traslladarà aquesta
revocació a l’organisme que l’hagi acreditat.
5. En cas de no ser competent per acordar la suspensió o la
revocació de la corresponent habilitació o per prohibir
l’exercici de l’activitat, ha de traslladar els fets a
l’administració pública competent. En aquest supòsit, la
conselleria competent en matèria d’indústria pot acordar la
suspensió cautelar de l’eficàcia de l’habilitació o de l’activitat
en l’àmbit territorial de les Illes Balears fins que l’òrgan
competent es pronunciï expressament o es produeixi la
caducitat del procediment.
Article 45
Prestació de serveis
Als efectes de la prestació de serveis, es reconeix la
validesa a les Illes Balears de les autoritzacions, declaracions
responsables o comunicacions prèvies atorgades o presentades
davant els òrgans estatals i autonòmics competents, així com
les fetes davant els òrgans competents de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea, en els termes prevists en la
legislació vigent. Per tal que l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears pugui exercir adequadament les
seves competències, s’han d’establir els mecanismes de
col·laboració interadministrativa corresponents.
Secció 3a
Controls sobre les instal·lacions de seguretat industrial
Article 46
Controls administratius
1. La posada en funcionament d’instal·lacions industrials
requerirà la prèvia comunicació o declaració responsable amb
els requisits que així estableixin els reglaments de seguretat
industrial, amb l’excepció d’aquells casos en què sigui exigible
l’autorització administrativa com a mitjà d’intervenció, quan
així s’hagi establert per l’Estat en la regulació de les condicions
bàsiques de l’exercici de l’activitat industrial, o resulti obligat
per al compliment d’obligacions derivades de la normativa
comunitària o de tractats o convenis internacionals.
2. L’òrgan competent en matèria d’indústria ha de posar a
disposició de les persones interessades models de declaració
responsable i de comunicació prèvia, que poden presentar-se
per mitjans telemàtics.
3. Quan així ho exigeixi la normativa vigent, les persones
interessades han d’acompanyar la seva declaració responsable
o comunicació prèvia amb:
a) Declaració de la persona titular de les instal·lacions i, si
escau, del fabricant, el seu representant, distribuïdor o
importador del producte, en la qual es manifesti el compliment
de les exigències de seguretat.
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b) Certificat o acta d’un organisme de control, d’acreditació
d’empresa de serveis habilitada o de tècnic o tècnica
competent.
c) Qualsevol altre mitjà de comprovació que prevegi la
normativa vigent.
4. La presentació davant l’administració de la declaració
responsable o la comunicació prèvia no pressuposa l’aprovació
de l’activitat industrial ni de la seva idoneïtat tècnica, sens
perjudici de les responsabilitats derivades de la documentació
aportada.
5. L’òrgan competent en matèria d’indústria ha d’emetre un
justificant de presentació de la comunicació prèvia o declaració
responsable.
Article 47
Comprovacions administratives
L’òrgan competent en matèria d’indústria ha de requerir a
la persona titular de la instal·lació totes les inspeccions i
certificats fets pels agents del sistema de la seguretat que
consideri oportuns per comprovar el compliment de les
prescripcions tècniques i de seguretat exigides per la
reglamentació vigent, i ha d’ordenar, si escau, la correcció de
les anomalies detectades i la paralització de la instal·lació si es
considera que hi ha un perill greu immediat.
Article 48
Actuació dels organismes de control
1. En cas de disconformitat amb l’actuació o amb l’informe
emès pels organismes de control, la persona que hagi contractat
els seus serveis pot sol·licitar la intervenció de l’òrgan
autonòmic competent en matèria d’indústria. En aquest darrer
cas, la persona interessada no pot sol·licitar l’informe de cap
altre organisme de control fins que l’administració resolgui i,
si escau, es pronunciï sobre la correcció de l’actuació del
primer organisme de control.
2. En cas de retirada de l’habilitació o del tancament de
l’activitat de l’organisme de control, l’òrgan competent en
matèria d’indústria ha d’autoritzar el canvi d’organisme de
control.
Article 49
Informació a les persones o entitats titulars de les
instal·lacions
1. Les empreses que duguin a terme instal·lacions industrials
estan obligades a informar el seu titular de les obligacions que
assumeix. Així mateix, li han de lliurar la documentació tècnica
que correspongui, si escau, acompanyada de les instruccions
d’utilització i manteniment.
2. La mateixa obligació d’informació tenen les empreses
distribuïdores, comercialitzadores i mantenidores. A més,
aquestes darreres han d’informar per escrit les persones titulars
de les instal·lacions de les dates en les quals han de fer
operacions de manteniment i inspeccions preceptives.

Article 50
Deures d’informació
1. Les persones o entitats titulars d’instal·lacions que tenguin
coneixement d’accidents o deficiències en matèria de seguretat
industrial, tant en establiments com en instal·lacions, ho han de
posar en coneixement de l’administració, en un termini màxim
de 72 hores.
2. En el supòsit que l’empresa de serveis habilitada desisteixi
d’acabar la instal·lació o de fer les operacions de manteniment,
o que el contracte li sigui rescindit abans de la seva finalització,
té el deure en tot cas de lliurar a la direcció general competent
en matèria d’indústria, a petició d’aquesta, la documentació
tècnica i el certificat d’adequació del tram d’instal·lació que
s’hagi executat.
El lliurament de la documentació tècnica o del certificat
abans esmentats en cap cas no suposa una renúncia tàcita a cap
dels drets que, d’acord amb la legislació civil o mercantil, li
puguin correspondre.
En els casos en què l’anterior lliurament no es faci efectiu
i a sol·licitud de la persona interessada, previ requeriment a
l’empresa de serveis habilitada a complir amb la seva
obligació, l’òrgan competent pot emetre una resolució motivada
per la qual ha de comunicar a les persones interessades que la
documentació tècnica i el certificat de la part ja executada, si
escau, poden quedar substituïts per un informe tècnic emès per
un organisme de control, sens perjudici de l’inici del
procediment sancionador que correspongui.
3. Els agents professionals de seguretat industrial, esmentats en
aquest capítol, han de notificar a l’administració competent els
defectes molt greus dels materials o de les instal·lacions, així
definits en la reglamentació de seguretat industrial, que
observin en el desenvolupament de la seva activitat. En aquest
cas, han de deixar fora de servei els materials o les
instal·lacions que causin un risc o perill imminent i han de
notificar aquest fet als usuaris i a l’empresa subministradora.
Així mateix, ho han de comunicar a l’òrgan competent de la
comunitat autònoma en el termini màxim de 72 hores.
Article 51
Deure de col·laboració de les empreses distribuïdores
d’energia
Les empreses de distribució d’energia elèctrica, de gas
natural, els operadors del mercat de GLP i els operadors a
l’engròs i al detall de productes petrolífers, definits en la seva
normativa específica, tenen l’obligació de col·laborar en tot
moment i no només quan així ho requereixi el personal
inspector de l’òrgan competent en matèria de seguretat
industrial, en els casos en què es derivi un perill molt greu per
a les persones, la flora, la fauna, les coses o el medi ambient,
estigui així definit en el Reglament de Seguretat Industrial i,
per deixar fora de servei les instal·lacions sotmeses a seguretat
industrial, quan així ho determini el personal inspector de
l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial; tot això,
independentment de la titularitat de la instal·lació de seguretat
industrial.
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Reglamentàriament s’ha de determinar el procediment per
repercutir els costos d’aquesta intervenció sobre la presumpta
persona infractora.

Article 54
Adscripció, composició i funcionament de la Comissió de
Seguretat Industrial

Article 52
Campanyes de vigilància i d’informació de la seguretat
industrial

1. La Comissió de Seguretat Industrial s’adscriu, sense
dependència jeràrquica, a la conselleria competent en matèria
d’indústria i és presidida pel seu titular, a qui correspon el
nomenament dels seus membres, a proposta de cadascun dels
sectors representats o de les administracions implicades. Es
poden crear comissions especialitzades.

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’indústria, haurà de dissenyar amb
caràcter anual un pla de campanyes de vigilància i
d’informació. Així mateix pot subscriure convenis de
col·laboració amb els col·legis professionals relacionats amb
les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, per
dur a terme les esmentades campanyes.
2. Les campanyes de vigilància i informació tenen com a
finalitat informar les persones o entitats titulars dels
establiments i les instal·lacions industrials dels incompliments
en matèria de seguretat industrial detectats.
3. Els convenis que se subscriguin han de regular, entre altres
aspectes, el seguiment del control dels establiments i les
instal·lacions industrials en els quals s’hagin detectat
incompliments.
4. Els establiments i les instal·lacions industrials en els quals es
detectin incompliments en una auditoria de control, i no
s’esmenin en els terminis atorgats amb aquesta finalitat, seran
objecte d’una inspecció administrativa i, si escau, de l’obertura
del procediment sancionador corresponent.
Secció 4a
Comissió de Seguretat Industrial
Article 53
Creació, naturalesa i finalitats
1. Es crea la Comissió de Seguretat Industrial de les Illes
Balears com a òrgan col·legiat de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de naturalesa
consultiva i de participació en matèria de seguretat industrial,
relacionat amb les àrees següents:
• Instal·lacions de baixa tensió
• Instal·lacions tèrmiques
• Instal·lacions de protecció contra incendis
• Instal·lacions d’aparells de pressió
• Instal·lacions de gas
• Instal·lacions de productes petrolífers líquids
• Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
• Instal·lacions frigorífiques
• Aparells elevadors
• Registre Industrial
• Inspeccions tècniques de vehicles
2. La Comissió té com a finalitats estimular el consens i la
unitat d’acció en matèria de seguretat i d’indústria.

2. S’atribueixen a la Comissió funcions de caràcter consultiu i
d’assessorament en relació amb les àrees esmentades en
l’article anterior, en particular sobre coordinació i inspecció
administrativa; participació dels agents econòmics i socials;
elaboració de disposicions generals, plans i programes en la
matèria; i emissió d’informes a petició del Govern de les Illes
Balears o de la conselleria competent en matèria d’indústria.
3. Reglamentàriament se n’han de determinar la composició,
l’organització, el règim de funcionament i les funcions.
4. En la seva composició estaran representades les associacions
empresarials i sindicals més representatius, els col·legis
professionals i els agents del sector industrial i del sistema de
la seguretat industrial de les Illes Balears, i els departaments de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
dels consells insulars i d’altres administracions amb
competències connexes o relacionades amb la matèria.
TÍTOL IV
FUNCIÓ INSPECTORA I RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I
Inspecció i mesures provisionals i correctores
Secció 1a
Inspecció industrial
Article 55
Modalitats d’inspecció
En els termes i casos prevists en la normativa vigent, s’han
de dur a terme controls per verificar el compliment de les
exigències de seguretat i dels plans d’inspecció. Els controls
poden consistir en:
a) Inspecció administrativa pel personal funcionari de la
comunitat autònoma.
b) Inspecció per organismes de control, quan així ho
encomani l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
c) Inspecció per organisme de control, per compte de les
persones o entitats titulars de l’activitat.
Article 56
Inspeccions administratives
1. En qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, l’òrgan
competent en matèria d’indústria pot dur a terme les
inspeccions que consideri necessàries, especialment quan:
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a) S’hagi produït un accident o posat de manifest una greu
deficiència de seguretat.
b) Es tengui coneixement per qualsevol mitjà de l’existència
d’una situació de risc significatiu per a les persones, els béns o
el medi ambient o es produeixi un greu incompliment de les
normes de seguretat.
c) Hi hagi indicis de defectes o de fets que puguin ser
constitutius de delicte o d’infracció administrativa.
2. Es poden elaborar plans a fi de racionalitzar l’activitat
d’inspecció industrial.
3. Quan de la inspecció en resulti la possible existència
d’infraccions que afectin les competències d’altres òrgans o
administracions públiques, se donarà trasllat a aquests òrgans
o administracions públiques de l’informe efectuat per l’òrgan
inspector, el qual durà adjunta una còpia de l’acta corresponent,
tal i com estableix l’article 59 d’aquesta llei.

3. Els fets constatats pel personal inspector que es formalitzin
en les actes d’inspecció corresponents tindran valor probatori,
sens perjudici de les proves que en defensa dels seus respectius
drets o interessos puguin assenyalar o aportar les persones
interessades.
4. Les entitats públiques i privades tenen l’obligació de
permetre l’accés del personal inspector als llocs, els vehicles i
les instal·lacions on la inspecció administrativa s’hagi
d’efectuar, així com de facilitar la pràctica de les proves
requerides.
5. La responsabilitat del personal inspector queda limitada a
l’actuació de la inspecció que es determini prèviament en el pla
d’inspecció, campanya o fet denunciat en l’àmbit de les seves
competències en matèria d’indústria.
Article 58
Inspecció per organismes de control

Article 57
Personal inspector de l’administració

1. Els organismes de control han de dur a terme inspeccions
quan ho sol·liciti la conselleria competent en matèria
d’indústria o a sol·licitud de les persones interessades quan ho
exigeixi la normativa vigent.

1. La inspecció administrativa l’ha de dur a terme personal
funcionari de l’escala d’enginyeria industrial i enginyeria
tècnica industrial de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears adscrit a l’òrgan responsable del control i
la inspecció en l’àmbit de la seguretat industrial, al qual es
reconeix la condició d’agent de l’autoritat en l’exercici de les
seves funcions, i s’ha d’identificar per a això adequadament.

2. Les persones o entitats titulars o responsables d’activitats i
instal·lacions industrials estan obligades a permetre al personal
dels organismes de control l’accés a les seves instal·lacions, i
a facilitar-los la informació i la documentació necessàries per
complir la seva tasca.

2. En l’exercici de les seves funcions, el personal inspector està
investit de les facultats següents:

3. En el termini que s’estableixi i, si no n’hi havia, en el termini
màxim d’un mes, els organismes de control han de trametre a
l’òrgan competent en matèria d’indústria el resultat de les seves
actuacions.

a) Accedir als establiments i les instal·lacions industrials en
qualsevol moment i sense necessitat de preavís.
b) Requerir la compareixença de la persona titular o dels
responsables de l’establiment o de la instal·lació, o del seu
representant, durant el temps necessari per desenvolupar les
seves actuacions, així com sol·licitar informació sobre
qualsevol assumpte relatiu al compliment de la normativa
aplicable.
c) Requerir la presència dels tècnics al servei de
l’establiment o de la instal·lació, així com dels que hagin
participat en la instal·lació, el manteniment o la inspecció
d’equips o aparells. El personal inspector pot sol·licitar-los la
informació que consideri oportuna.
d) Practicar amb mitjans propis o aliens qualsevol
diligència d’investigació, control del funcionament o prova que
sigui necessària per a la comprovació del compliment de la
normativa de seguretat, en la mesura possible, ajustant-se als
ritmes de l’activitat empresarial.
e) Demanar la col·laboració del personal i dels serveis
dependents d’altres departaments, administracions i agents del
sistema de la seguretat industrial.
f) Precintar el local, les instal·lacions, els llibres, els
documents i altres béns pel temps que sigui necessari per a la
inspecció.

4. En cas que la informació rebuda posi de manifest
deficiències o incompliments substancials de la normativa
vigent, l’òrgan competent ha d’ordenar la pràctica
d’inspeccions administratives i, si escau, l’obertura del
procediment sancionador corresponent.
Article 59
Actes d’inspecció
1. Les actuacions d’inspecció s’han de documentar per mitjà de
l’acta corresponent, que ha de reflectir les actuacions
d’investigació i comprovació efectuades i els seus resultats, a
més dels fets o les circumstàncies que siguin rellevants.
2. Les actes d’inspecció elaborades pel personal inspector de
l’administració tenen valor probatori en els consegüents
procediments administratius, pel que fa a les circumstàncies de
data i hora, lloc i fets que s’hi consignin.
3. Quan del resultat de la inspecció es dedueixi la possible
existència d’infraccions que afectin les competències d’altres
departaments, s’ha de trametre als òrgans competents una còpia
de l’acta en què es reflecteixin les actuacions.
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Secció 2a
Mesures provisionals i correctores
Article 60
Mesures provisionals
1. En el supòsit que es constatin deficiències de seguretat per
qualsevol dels mitjans prevists en els articles anteriors, i en
funció de la seva importància, l’òrgan competent en matèria
d’indústria pot adoptar les mesures provisionals que siguin
necessàries, mentre hi hagi el risc, per evitar la producció de
danys a les persones, els béns o el medi ambient, sens perjudici
de les sancions que puguin imposar-se per les infraccions
comeses.
2. En particular, es poden adoptar les mesures provisionals
següents:
a) Mesures preventives de correcció, seguretat, vigilància
o control que impedeixin que es produeixi o continuï el dany o
qualsevol altra situació de risc o perill imminent.
b) Paralització total o parcial de l’activitat, amb el
precintament d’instal·lacions, aparells, equips o vehicles.
c) Prohibició de la distribució, venda i, si escau, ordre de
retirada del mercat de productes.
d) Inhabilitació temporal o cessació d’activitat de qualsevol
agent vinculat amb la seguretat industrial.
e) Suspensió total o parcial dels subministraments
d’energia, aigua o fluids.
3. El personal inspector de l’administració pot estar present en
qualsevol actuació d’inspecció o control industrial feta per
entitats habilitades com a agents del sistema de la seguretat
industrial.
4. En cas de risc greu i imminent, el personal inspector pot
prendre les mesures indicades en l’apartat 2 anterior. En el
termini de 3 dies, l’òrgan competent en matèria d’indústria ha
de ratificar, aixecar o modificar les actuacions del personal
inspector.
Article 61
Mesures correctores
1. L’òrgan competent en matèria d’indústria pot ordenar a la
persona titular de la indústria o de les instal·lacions l’adopció
de totes les mesures que siguin necessàries per restablir la
legalitat en matèria de seguretat, en el termini que a aquest
efecte es pugui establir reglamentàriament.
2. Una vegada adoptades les mesures previstes en l’apartat
anterior, la persona titular de l’activitat ho ha de comunicar a
l’administració, a fi que, després de la verificació pertinent,
estengui la corresponent acta de restabliment de la legalitat o
sistema acreditatiu similar.
3. L’òrgan competent en matèria d’indústria pot imposar a la
persona responsable multes coercitives, amb la finalitat
d’aconseguir el compliment de les normes de seguretat.
Aquestes multes, que poden reiterar-se tant com sigui necessari
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fins el compliment de la norma, són independents de la sanció
administrativa que, en el seu cas, pugui imposar-se.
4. L’administració pot acordar l’execució subsidiària de les
mesures necessàries per al restabliment de la legalitat i
l’evitació de riscs industrials.
5. En l’àmbit de les seves atribucions, l’òrgan competent en
matèria d’indústria pot acordar la retirada o la recuperació dels
productes industrials que no compleixin les condicions de
seguretat, i ha de disposar que es corregeixin els defectes en un
termini determinat. Si això no és possible, en funció de la
gravetat dels riscs, se’n pot determinar la destrucció, sense dret
a indemnització. Addicionalment, poden imposar-se les
sancions que puguin correspondre.
Article 62
Mesures correctores resultat de les inspeccions per
organismes de control
1. Si de les inspeccions efectuades es detecten deficiències en
matèria de seguretat industrial que no comportin un risc molt
greu per a persones, béns i medi ambient s’han de dur a terme
les actuacions següents:
a) L’organisme de control ha d’emetre un informe a la
persona titular de les instal·lacions, en el qual ha d’indicar les
deficiències i anomalies detectades, així com el termini
reglamentàriament establert per esmenar-les. Així mateix, una
vegada passat aquest termini sense esmenar les deficiències, la
inspecció passarà a ser negativa i es trametrà una còpia de
l’informe esmentat a l’òrgan competent en matèria d’indústria
de l’Administració de la comunitat autònoma en el termini
màxim de dos mesos o en el que s’estableixi en la seva
normativa específica.
b) Una vegada esmenades les deficiències, l’organisme de
control ha de tornar a verificar les instal·lacions d’acord amb
la normativa aplicable, i ha d’emetre un nou informe que pot
ser positiu o negatiu. En cas de ser negatiu, s’ha de trametre
una còpia de l’informe esmentat a l’òrgan competent en matèria
d’indústria de l’Administració de la comunitat autònoma en el
termini màxim de dos mesos o en el que estableixi la seva
normativa específica.
2. Si de les comprovacions efectuades en resulten deficiències
en matèria de seguretat industrial que comportin riscs molt
greus, l’organisme de control ha d’indicar a la persona titular
de les instal·lacions les mesures que cal adoptar i ho ha de
comunicar a l’òrgan competent en matèria d’indústria de la
comunitat autònoma en el termini màxim de 72 hores.
Capítol II
Infraccions i sancions
Article 63
Disposicions generals
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions tipificades com a tals en els articles següents.
2. Quan l’òrgan competent en matèria d’indústria consideri que
les infraccions puguin ser constitutives de delicte o falta, n’ha
de donar trasllat al Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de
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prosseguir el procediment sancionador fins que es pronunciï
l’autoritat judicial.
3. La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa,
sempre que hi hagi identitat de subjectes, fet i fonament.
Article 64
Classificació de les infraccions
Sens perjudici de les infraccions que estableixi la normativa
estatal, aquestes es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de
conformitat amb la tipificació establerta en els articles
següents.
Article 65
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:

d) El fet de no disposar de contractes de manteniment de les
instal·lacions amb empreses habilitades en els casos en què
siguin obligatoris.
e) L’ocultació o l’alteració de les dades que han de figurar
en el Registre Industrial de les Illes Balears, així com la
resistència o la demora reiterada a proporcionar-les sempre que
aquestes no es justifiquin degudament.
f) La resistència de les persones titulars d’activitats i
instal·lacions industrials a permetre l’accés o a facilitar la
informació requerida per les administracions públiques, quan
hi hagi l’obligació legal o reglamentària d’atendre la petició
d’accés o informació, o quan aquesta sigui necessària per poder
executar la corresponent inspecció o control de mercat.
g) L’incompliment dels requeriments específics i de les
mesures cautelars que formuli l’autoritat competent, quan es
produeixi de manera reiterada.

a) Les tipificades com a infraccions greus, quan en resulti
un dany molt greu o se’n derivi un risc molt greu i imminent
per a les persones, la flora, la fauna, els béns o el medi ambient.

h) L’expedició de certificats, informes o actes el contingut
dels quals no s’ajusti a la realitat dels fets.

b) La reincidència en falta greu per la qual s’hagi estat
sancionat en el termini dels dos anys anteriors a la comissió
d’aquesta.

i) La redacció i la signatura de projectes o memòries tècnics
el contingut dels quals no s’ajusti a les prescripcions establertes
en la normativa aplicable.

c) La negativa absoluta a facilitar informació o a col·laborar
amb el personal inspector.

j) Les inspeccions, els assajos o les proves efectuats pels
organismes de control de manera incompleta o amb resultats
inexactes per una insuficient constatació dels fets o per la
deficient aplicació de normes tècniques.

d) L’incompliment dolós dels requisits, les obligacions o les
prohibicions establerts en la normativa industrial, sempre que
ocasionin risc greu o dany per a les persones, la flora, la fauna,
les coses o el medi ambient.
e) La falta de col·laboració per resistència, obstrucció,
excusa o negativa a què fa referència l’article 51 d’aquesta llei.
Article 66
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) La fabricació, la importació, la distribució, la
comercialització, la venda, el transport, la instal·lació, la
reparació o la utilització de productes, aparells o elements
subjectes a seguretat industrial sense complir les normes
reglamentàries, quan comporti perill o dany greu per a les
persones, la flora, la fauna, les coses o el medi ambient.
b) La posada en funcionament d’instal·lacions sense
l’autorització o la inscripció registral corresponent, o sense la
presentació prèvia dels documents exigits quan algun d’aquests
sigui preceptiu d’acord amb la disposició legal o reglamentària
corresponent.
c) L’exercici o el desenvolupament d’activitats sense la
corresponent autorització, habilitació o inscripció registral,
quan aquesta sigui preceptiva, o transcorregut el seu termini de
vigència, així com la modificació no autoritzada per l’autoritat
competent de les condicions i els requisits sobre els quals
s’hagi atorgat la corresponent autorització, habilitació o
inscripció.

k) L’acreditació d’organismes de control per part de les
entitats d’acreditació, quan s’efectuï sense verificar totalment
les condicions i els requisits tècnics exigits per al funcionament
d’aquells o mitjançant una valoració tècnicament inadequada.
l) L’incompliment de les prescripcions dictades per
l’autoritat competent en qüestions de seguretat relacionades
amb aquesta llei i amb les normes que la despleguen.
m) La inadequada conservació i manteniment
d’instal·lacions si d’això en pot resultar un perill per a les
persones, la flora, la fauna, els béns o el medi ambient.
n) La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol dada
o manifestació, de caràcter essencial, sobre el compliment dels
requisits exigits assenyalats en la declaració responsable o la
comunicació aportada per les persones interessades.
o) La realització de l’activitat sense complir els requisits
exigits o sense haver realitzat la comunicació o la declaració
responsable quan alguna d’aquestes sigui preceptiva.
p) La manca de comunicació a l’administració pública
competent de la modificació de qualsevol dada de caràcter
essencial inclosa en la declaració responsable o comunicació
prèvia.
q) El fet de mantenir en funcionament instal·lacions sense
haver superat favorablement les inspeccions, revisions o
comprovacions establertes en la normativa.
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r) L’incompliment per negligència greu dels requisits, les
obligacions o les prohibicions establerts en la normativa
industrial, sempre que es produeixi risc per a les persones, la
flora, la fauna, les coses o el medi ambient, encara que sigui
d’escassa entitat; i el mateix incompliment i comportament
quan, comès amb negligència simple, produeixin un risc greu
per a les persones, la flora, la fauna, les coses o el medi
ambient.

Article 68
Sancions

s) La reincidència en falta lleu per la qual s’hagi estat
sancionat en el termini dels dos anys anteriors a la comissió
d’aquesta.

b) Les infraccions greus, amb multes des de 3.005,07 fins
a 90.151,82 euros.

Article 67
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) La fabricació, la importació, la comercialització, la
venda, el transport i la instal·lació o la utilització de productes,
aparells o elements industrials sense complir les normes
reglamentàries aplicables, quan no constitueixi infracció greu
o molt greu.
b) La no comunicació a l’administració pública competent
de les dades que han de figurar en el Registre Industrial de les
Illes Balears, o en els registres d’activitats o instal·lacions que
s’estableixin preceptivament a les Illes Balears, dins els
terminis reglamentaris.
c) L’incompliment dels requeriments específics o les
mesures cautelars que formuli l’autoritat competent dins el
termini concedit a aquest efecte, sempre que es produeixi per
primera vegada.

1. Les infraccions previstes en aquest capítol s’han de sancionar
de la manera següent:
a) Les infraccions lleus, amb multes de fins a 3.005,06
euros.

c) Les infraccions molt greus, amb multes des de 90.151,83
fins a 601.012,10 euros.
2. En consonància amb el que estableix la Llei 24/2013, de 26
de desembre, del sector elèctric, si, per raó de les
circumstàncies concurrents, s’aprecia una qualificada
disminució de la culpabilitat de la persona infractora o de
l’antijuridicitat del fet, o si, atesa la situació econòmica de la
persona infractora, per raó del seu patrimoni, dels seus
ingressos, de les seves càrregues familiars i de les altres
circumstàncies personals que resultin acreditades, la sanció
resulta manifestament desproporcionada, l’òrgan sancionador
pot determinar la quantia de la sanció aplicant l’escala
corresponent a la classe o classes d’infraccions que precedeixin
en gravetat aquella en què s’integra la considerada en el cas que
es tracti.
3. En els casos en què la imposició de les multes previstes en
l’apartat 1 anterior no permeti que la sanció compleixi la funció
de prevenció que li és pròpia, de manera raonada, atenent la
capacitat econòmica de la persona infractora, l’administració
pot imposar les sancions següents:

d) La falta d’esmena de les deficiències detectades en
inspeccions i revisions reglamentàries en el termini assenyalat
en l’acta corresponent o la falta d’acreditació d’aquesta esmena
davant l’administració pública competent, sempre que aquestes
deficiències no constitueixin infracció greu o molt greu.

a) Infraccions greus, fins al 5% del volum de negoci a
l’últim exercici de la persona infractora.

e) La inadequada conservació i manteniment de les
instal·lacions, quan no constitueixi infracció greu o molt greu.

4. Per determinar la quantia de les sancions s’han de tenir en
compte les circumstàncies següents:

f) La falta de col·laboració amb les administracions
públiques en l’exercici per aquestes de les funcions d’inspecció
i control derivades d’aquesta llei.

a) La importància del dany causat o del risc introduït per a
les persones, els béns o el medi ambient.

b) Infraccions molt greus, fins al 10% del volum de negoci
a l’últim exercici de la persona infractora.

b) El grau de participació i benefici obtingut.
g) L’incompliment, per simple negligència, dels requisits o
les obligacions establerts en la normativa industrial, sempre que
es produeixi risc per a les persones, la flora, la fauna, les coses
o el medi ambient i aquest sigui d’escassa incidència.
h) La inexactitud, falsedat o l’omissió de qualsevol dada o
manifestació, de caràcter no essencial, sobre el compliment dels
requisits exigits assenyalats en la declaració responsable o la
comunicació aportada per les persones interessades.
i) La falta de comunicació a l’administració pública
competent de la modificació de qualsevol dada de caràcter no
essencial inclosa en la declaració responsable o comunicació
prèvia.
j) L’incompliment del que preveu l’article 35 d’aquesta llei.

c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
e) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.
f) L’incompliment dels advertiments previs o requeriments
de les autoritats competents o dels agents col·laboradors quan
actuïn en l’àmbit de la seguretat industrial.
g) La reincidència per comissió en el termini d’un any de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi
estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
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5. Per raons de seguretat o de protecció dels drets dels
consumidors, l’autoritat que resolgui el procediment pot
disposar la publicitat de les sancions imposades per infraccions
molt greus, o que comportin la suspensió de les activitats
empresarials o professionals, o el tancament de l’establiment,
els locals o les instal·lacions, quan la resolució hagi adquirit
fermesa.
6. Les sancions pecuniàries que preveu aquest article es poden
fer efectives abans que es dicti la resolució de l’expedient
sancionador, amb una reducció del 50% de la sanció que
correspongui en el cas que el pagament voluntari es faci abans
de la notificació de la proposta de resolució, o del 25% en el
cas que es faci després de la notificació de la proposta
esmentada. En tot cas, el pagament voluntari de la sanció
determina la finalització del procediment sancionador
mitjançant la resolució pertinent.

persona infractora de la reposició de la situació alterada al seu
estat originari.
Article 71
Sancions accessòries
1. En el cas d’infraccions molt greus, a més de la corresponent
sanció pecuniària, l’òrgan competent per resoldre pot imposar
les sancions accessòries següents:
a) El tancament de l’establiment o la suspensió, total o
parcial, de l’activitat, per un termini no superior a cinc anys.
b) En el cas dels agents implicats en la seguretat industrial,
la prohibició d’exercir les seves funcions per un període de fins
cinc anys.

Article 69
Responsabilitat

2. En el cas d’infraccions greus, a més de la sanció pecuniària,
es pot acordar el tancament de l’establiment o la suspensió,
total o parcial, de l’activitat, per un termini no superior a un
any.

1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o
jurídiques que les cometin per acció o omissió, de manera
intencional o negligent. En particular, es consideren
responsables:

Article 72
Prescripció

a) La persona propietària, titular, encarregada de la direcció
o gerent de la indústria.
b) El o la projectista, la persona encarregada de la direcció
d’obra, les empreses habilitades i les persones que participen
en la instal·lació, la reparació, el manteniment, la utilització o
la inspecció de les indústries, equips i aparells, quan la
infracció sigui conseqüència directa de la seva intervenció.
c) Els fabricants, venedors o importadors dels productes,
aparells, equips o elements que no s’ajustin a les exigències
normatives.
d) Els organismes de control, les entitats o els agents
qualificats o acreditats, les entitats d’acreditació i altres
prestadors de serveis, respecte de les infraccions comeses en
l’exercici de la seva activitat.
e) Qualsevol altra persona física o jurídica la intervenció de
la qual s’acrediti en la infracció a conseqüència del disseny, la
supervisió, l’ús o l’explotació de les instal·lacions industrials.
2. Quan el compliment de les obligacions correspongui a
diverses persones de manera conjunta respondran de manera
solidària de les infraccions que, si escau, es cometin i de les
sancions que s’imposin. Són responsables subsidiaris o
solidaris per l’incompliment de les obligacions imposades per
la llei que comportin el deure de prevenir la infracció
administrativa comesa per altres, les persones físiques i
jurídiques sobre les quals recaigui tal deure, quan així ho
determini la normativa vigent.
Article 70
Restabliment de la legalitat
Les responsabilitats administratives que es derivin del
procediment sancionador són compatibles amb l’exigència a la

El termini de prescripció de les infraccions que preveu aquesta
llei és de cinc anys per a les molt greus, tres per a les greus i un
per a les lleus.
Article 73
Procediment
1. El procediment per imposar les sancions que determina
aquesta llei s’ha d’ajustar a les normes i als principis del
procediment sancionador que estableixen la legislació sobre
procediment administratiu comú i la normativa de les Illes
Balears sobre el procediment sancionador.
2. El termini per resoldre i notificar el procediment sancionador
és d’un any, comptador des de la data del seu inici.
3. L’òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant un
acord motivat, pot adoptar mesures de caràcter provisional que
assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
Article 74
Competència
És competent per disposar l’inici i la resolució dels
procediments sancionadors la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’indústria.
Disposició addicional primera
Mitjans personals del Servei d’Inspecció
Per desenvolupar les funcions d’inspecció que preveu
aquesta llei, la conselleria competent en matèria d’indústria ha
d’indicar, en la seva relació de llocs de treball, la dotació de
mitjans personals necessària que afecti la prestació del servei
d’inspecció, vigilància i control de les activitats, dels
establiments, de les instal·lacions i dels productes industrials.
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Disposició addicional segona
Especificacions particulars de
subministradores d’energia i aigua

les

empreses

1. La persona titular de la conselleria competent en matèria
d’indústria serà l’òrgan competent per aprovar les
especificacions particulars de les empreses subministradores,
d’acord amb el que prevegin les diferents reglamentacions
tècniques estatals.
Una vegada aprovades aquestes especificacions i publicades
al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica de
l’administració autonòmica, seran d’aplicació a l’àmbit de la
comunitat autònoma i obligaran tant les empreses
subministradores com les empreses de serveis habilitades i la
resta d’operadors jurídics.
2. L’òrgan competent per aprovar les especificacions
particulars podrà emetre, d’ofici o a instància de part i prèvia
audiència de les empreses subministradores, dictàmens en
relació amb:
a) La fixació de criteris interpretatius sobre les
especificacions aprovades que donin lloc a discrepàncies entre
els diferents operadors.
b) La simplificació en la tramitació dels diferents
procediments que es prevegin.
c) L’exempció d’aquelles determinacions l’exigència de les
quals resulti innecessària a causa de millores tècniques o de la
qualitat dels materials.
3. Els dictàmens prevists a l’apartat anterior s’hauran de
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu
electrònica de l’administració autonòmica, i vincularan tant a
les empreses subministradores com a les empreses de serveis
habilitades i a la resta d’operadors jurídics.
Disposició addicional tercera
Modificació de l’article 24 de la Llei 13/2012, de 20 de
novembre
El tractament de la fracció orgànica de residu municipal
(FORM) pot subjectar-se al pagament d’una tarifa específica
calculada segons els costos reals del seu tractament que, a l’illa
de Mallorca, serà aprovada, si n’és el cas, pel Consell Insular
de Mallorca.
Disposició transitòria primera
Disposicions vigents
Mentre no es dugui a terme el desplegament reglamentari
del que disposa aquesta llei, continuen sent aplicables les
disposicions reglamentàries vigents reguladores de la matèria
en tot allò que no contradiguin el que disposa aquesta.
Disposició transitòria segona
Tramitació d’expedients
Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta llei s’han de substanciar de conformitat amb les
disposicions vigents en el moment de la seva iniciació, tret que
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les disposicions contingudes en aquesta llei resultin més
favorables; en aquest cas, aquesta serà la norma aplicable.
Disposició transitòria tercera
Persones o entitats titulars d’autoritzacions i llicències
Les persones o entitats titulars d’autoritzacions en la data
d’entrada en vigor de la present llei continuaran gaudint dels
seus drets conformement amb el contingut dels seus títols
administratius i el que estableix aquesta llei, sens perjudici que
hagin d’adaptar-s’hi, en funció de les disposicions que la
desenvolupin.
Disposició transitòria quarta
Declaració de projectes industrials estratègics en absència
de desenvolupament reglamentari
Mentre no estigui regulat reglamentàriament, i durant un
període màxim de 12 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, el Consell de Govern podrà declarar projectes industrials
estratègics dels prevists a l’article 10.2.c) d’aquesta llei, aquells
projectes de modernització, modificació, ampliació o
implantació d’indústries motivats degudament, que comptin
amb informe favorable del consell insular i de l’ajuntament
corresponents, així com, en el seu cas, de l’òrgan ambiental
competent.
Aquests projectes tan sol es podran ubicar a sòl classificat
com a urbà o urbanitzable, i la declaració de projecte industrial
estratègic suposa un canvi dels instruments d’ordenació
territorial i urbanístics.

Disposició final primera
Aprovació del primer Pla Director de Política Industrial de
les Illes Balears
En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears ha d’aprovar el primer Pla Director de Política
Industrial de les Illes Balears.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà del dia d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 27 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària solAlicitada pel Grup Parlamentari
Popular (escrit RGE núm. 7894/17).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de juny de 2017, rebutjà, per 7 vots a favor,
10 en contra i 1 abstenció, la convocatòria de sessió plenària
extraordinària esmentada.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

d’Eivissa i de Formentera puguin participar telemàticament a
les sessions de les comissions permanents del Parlament, així
com a les reunions de les seves meses, des de les sales
convenientment habilitades a les seus dels respectius consells
insulars.
b) Habilitar convenientment almenys una sala de la seu del
Parlament de les destinades a reunions de comissions per a la
participació telemàtica dels diputats que participin des de
Menorca, Eivissa i Formentera.
c) La participació telemàtica serà voluntària, i els diputats
que ho desitgin podran participar presencialment a les reunions
de les comissions permanents.
d) Dur a terme la prova pilot en un termini de sis mesos,
avaluar els resultats i introduir, si escau, les correccions
tècniques necessàries al sistema, de manera que el sistema de
participació telemàtica a les comissions permanents estigui
plenament desplegat en el termini d’un any.
e) Sense perjudici de l’aplicació immediata del sistema un
cop constatada la seva idoneïtat, els resultats obtinguts de la
posada en marxa del sistema s’aplicaran a la modificació en
curs del Reglament.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A la seu del Parlament, 20 de juny de 2017
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3883/17, relativa a participació telemàtica, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears acorda:
1. De conformitat amb el que estableix l’article 33 del
Reglament, suggerir al president interpretar l’article 18 del
Reglament en el sentit que el terme “assistir” inclogui tant
l’assistència física com la telemàtica. No obstant això, només
es consideraria vàlida l’assistència telemàtica a les sessions
parlamentàries quan tècnicament sigui idònia per a la
realització amb garanties de tots els aspectes de l’activitat
parlamentària, específicament la participació en els debats i
l’emissió del vot. Aquesta idoneïtat només es podria donar en
reunions de comissions permanents i les seves meses, i amb un
nombre màxim de 3 connexions remotes, que lògicament han
de correspondre a una per a Menorca, una per a Eivissa i una
per a Formentera. D’acord amb l’article 85.3 del Reglament, la
participació telemàtica al Ple només pot donar-se en els casos
específicament previstos en la norma
2. Als efectes del punt anterior, demanar a la Mesa del
Parlament que, si escau, faci operativa la interpretació
esmentada d’acord amb els següents criteris:
a) Implementar de forma experimental el sistema per tal
que els diputats electes a les circumscripcions de Menorca,

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3226/17, relativa a falta d'efectius de forces i cossos de
seguretat de l'Estat que pateixen les nostres illes, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que el més aviat possible convoqui una reunió del ministre de
l'Interior amb els representants del Govern de les Illes Balears
per tractar els següents assumptes referits a la problemàtica de
falta d'efectius de forces i cossos de seguretat de l'Estat que
pateixen les nostres illes:
a) Augment dels efectius de Policia Nacional i Guàrdia
Civil a les Illes Balears respecte dels que s'hi han destinat els
darrers anys, tant de reforç en els mesos d'estiu com de dotació
fixa durant tots els mesos de l'any.
b) Augment del plus d'insularitat fins a arribar una
quantitat que compensi de manera efectiva el cost de destinació
a les Illes Balears per a les diferents forces i cossos de seguretat
de l'Estat.

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017
c) Estudiar fórmules per oferir solucions d'allotjament a
policies i guàrdies civils que es destinen com a reforç a Eivissa
i Formentera durant els mesos de temporada d'estiu.
A la seu del Parlament, 20 de juny de 2017
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6205/17, relativa a instalAlació i control de mesuradors
de polAlen, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a que els departaments competents en matèria de salut
pública i qualitat de l’aire coordinin, i en la mesura que sigui
possible es concentri aquesta funció en una única direcció
general, l’establiment d’una xarxa de captadors de qualitat de
l’aire per mesurar el polAlen de manera continuada fent públics
els resultats perquè les persones alAlèrgiques, els metges i totes
les persones que ho necessitin puguin tenir la informació
pertinent a efectes de medicació i prevenció o per qualsevol
altra finalitat.
A la seu del Parlament, 27 de juny de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Jaume J. Salas i Garau
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6509/17, relativa a rebuig a les polítiques de l'Estat
respecte de la plataforma d'emmagatzematge de gas "Castor"
a les costes de Tarragona i Castelló, i quedà aprovada la
següent:
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2. Que es dicti una resolució que declari, de forma expressa, la
clausura o el tancament definitiu de les instalAlacions, que
ordeni el segellament dels pous per garantir la seva
inoperància, i que estableixi un calendari per al seu
desmantellament.
3. A l’emissió d’un informe jurídic que acrediti si aquestes
instalAlacions han estat mai legalment operatives, ja que segons
diu la nota de premsa publicada pel mateix Ministeri d’Energia,
Turisme i Agenda Digital “el 5 de septiembre de 2013, estando
en fase de pruebas y durante la inyección del gas colchón,
comenzaron a producirse una serie de seísmos en el entorno de
la plataforma Castor”.
4. Atesa la relació de causalitat directa entre els treballs
d’injecció de gas i els terratrèmols, a la reversió i al
rescabalament de la indemnització abonada, indegudament, a
l’empresa concessionària (ESCAL UGS) mitjançant el Reial
Decret Llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten
mesures urgents en relació amb el mercat del gas, paralitzant
qualsevol efecte immediat i futur sobre el preu del gas per als
consumidors finals.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears:
5. A manifestar la seva solidaritat amb tots els ciutadans i les
ciutadanes de la comarca del Sènia, traslladant-los el seu suport
absolut en la defensa dels seus drets a viure pacíficament i
sense les amenaces de risc sísmic i de contaminació ambiental
provocades per la plataforma CASTOR o per qualsevol altra
instalAlació d'extracció de petroli o gas a la Mediterrània
occidental.
6. A donar trasllat del present acord als batles i batlesses dels
ajuntaments del Baix Maestrat: Benicarló, Càlig, Canet,
Cervera, La Jana, Rossell, Sant Jordi, Sant Rafel del Riu,
Traiguera, Vinaròs, Pobla de Benifassà i Castell de Cabres;
dels ajuntaments del Matarranya: Beseit, Pena-roja i
Vall-de-roures; dels ajuntaments del Montsià: Alcanar,
Freginals, Godall, La Galera, Mas de Barberans, Sant Carles de
la Ràpita, Santa Bàrbara, La Sènia i Ulldecona; i, finalment,
dels ajuntaments d’Els Ports: Herbers, Morella i Vallibona.
A la seu del Parlament, 27 de juny de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Jaume J. Salas i Garau
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat:
1. Que encarregui una auditoria econòmica externa, per
determinar els costos existents en aquest projecte, i també els
que genera, actualment, l’empresa encarregada del
manteniment d’aquestes instalAlacions (ENAGÁS
TRANSPORTE); tot això en el marc de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6978/17, relativa a la declaració de continuïtat ecològica
dels LIC marítims de l'illa de Formentera per part de l'Estat,
i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

D) RGE núm. 7622/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius d'IB3.

E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient a:
1. Traslladar d'urgència davant l'Institut Espanyol
d'Oceanografia la solAlicitud d'informe de continuïtat ecològica
tramitada per part del Govern de les Illes Balears respecte dels
LIC que encara no compten amb el pla de gestió aprovat a l'illa
de Formentera.
2. Contribuir a l'estratègia de conservació dels LIC marins
declarats a les Illes Balears, facilitant la tasca de la nostra
comunitat autònoma en la seva obligació d'aplicar els
instruments de planificació i conservació previstos en la llei per
als espais marins protegits que es troben en l'àmbit de la Xarxa
Natura 2000.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta la
Delegació del Govern de l'Estat a les Illes Balears a:
3. Mostrar el seu compromís ferm i la seva colAlaboració en la
defensa de les competències de la nostra comunitat autònoma
en matèria de gestió dels espais naturals protegits, i facilitar les
accions necessàries perquè l'Administració de l'Estat agiliti
l'expedició dels informes de continuïtat ecològica
corresponents als plans de gestió dels LIC pendents d'aprovació
a les Illes Balears.

E) RGE núm. 7584/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés per a persones
amb discapacitat auditiva i visual.
F) RGE núm. 7623/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura dels plens del
Consell Insular de Menorca.
G) RGE núm. 7585/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'igualtat d'IB3.
H) RGE núm. 7583/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper de l'EPRTVIB al
canal "Bon Dia".
I) RGE núm. 7625/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a projectes de
ficció.
J) RGE núm. 7626/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a publicitat.
K) RGE núm. 7624/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou canal
fruit de la colAlaboració entre TV3 i IB3.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 27 de juny de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Jaume J. Salas i Garau
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

2.2. TEXTOS DEBATUTS
Ordre de Publicació
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de juny de 2017, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 7621/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs del
Consell Assessor per definir el model d'IB3.
B) RGE núm. 7692/17, del diputat David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a colAlaboració
entre diferents mitjans de comunicació públics.
C) RGE núm. 7693/17, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a propostes de
la Comissió Assessora de Continguts i Programació.

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de junt de
2017, rebutjà el Punt 5 de la Proposició no de llei RGE núm.
6509/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca,
relativa a rebuig a les polítiques de l'Estat respecte de la
plataforma d'emmagatzematge de gas "Castor" a les costes de
Tarragona i Castelló, amb el resultat següent: vots emesos 13,
vots a favor 5, vots en contra 8 i abstencions 0.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)

A)

Compareixences del rector i del vicerector
d'Investigació i vicerector primer de la Universitat de les
Illes Balears , davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre el coneixement per part de la UIB des de
l'any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer,
anomenat Minerval (RGE núm. 6062/17 i 6063/17).

D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de llei següent a
tramitar pel procediment d'urgència.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny de 2017,
tengueren lloc, conjuntament, les compareixences esmentades,
on els compareixents, acompanyats del vicerector de Docència,
del vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, de la
gerent, del director del Departament de Biologia, del director
del Departament de Pedagogia Aplicada i psicologia de
l'Educació i el vicesecretari general, informaren sobre el tema
indicat.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Motivació de la urgència: La urgent i necessària regeneració de
la vida política. La necessitat d'evitar futurs casos com els
viscuts en aquesta i en anteriors legislatures.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 8/1986, DE 26 DE NOVEMBRE, ELECTORAL
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS, PER A L'ESTABLIMENT DE LA
INCOMPATIBILITAT DE LA CONDICIÓ DE
DIPUTAT DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS AMB LA DE BATLE, REGIDOR O
CONSELLER INSULAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La present proposició de llei té com a propòsit contribuir a
restaurar la confiança ciutadana en les institucions i enfortir el
correcte funcionament de la democràcia representativa.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2490/18, d'indústria de les Illes Balears.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió extraordinària de dia 20 de juny de 2017, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de juliol de 2017, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 8423/17, del Grup Parlamentari
Mixt, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a
l'establiment de la incompatibilitat de la condició de diputat
del Parlament de les Illes Balears amb la de batle, regidor o
conseller insular (a tramitar pel procediment d'urgència).

Igualment, el desacord de la ciutadania amb la política i la
percepció generalitzada de l'acumulació de càrrecs públics per
una sola persona són circumstàncies que exigeixen afrontar
canvis profunds en el sistema electoral que permetin recuperar
el prestigi de les institucions i, sobretot, obtenir una major
vinculació de la ciutadania amb les decisions polítiques, per la
qual cosa s'amplia en aquesta reforma el règim
d'incompatibilitats, fent efectiu el principi d'"una persona, un
càrrec".
Per aquest motiu, per tal de fomentar la regeneració
democràtica, s'introdueix en la legislació electoral autonòmica
la incompatibilitat entre la condició de diputat del Parlament de
les Illes Balears, d'una banda, i la de batle, regidor o conseller
dels consells insulars, per una altra, fonamentant-se aquesta
mesura en dues consideracions essencials: el necessari
enfortiment tant de la independència i la plena dedicació dels
diputats autonòmics (alhora, aquesta incompatibilitat es fa
extensiva a la condició de senador per designació autonòmica,
per la qual cosa també es modifica la part de l'article afectada.)
Així, en primer terme, el mandat no imperatiu dels diputats
balears, al servei dels interessos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ha de quedar alliberat de la
potencial interferència que suposaria, per a aquells en els quals
concorregués a més la condició de batle, regidor o conseller
d'un consell insular, la defensa dels particulars interessos
locals.
D'altra banda, és necessari prestigiar la labor desenvolupada
pels diputats autonòmics; el volum i l'entitat del treball
parlamentari, així com la matèria sobre el qual sol versar,
aconsellen no compatibilitzar-ho amb l'exercici d'altres càrrecs
públics. Per això ha de potenciar-se la plena dedicació a
l'activitat parlamentària.
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Atenent la doctrina del Tribunal Constitucional en relació
amb modificacions introduïdes en altres comunitats autònomes,
s'estableix l'entrada en vigor de la present llei a partir del
primer procés electoral autonòmic que es convoqui amb
posterioritat a la seva publicació oficial.
Finalment, convé assenyalar que el legislador autonòmic
balear dicta la present llei a l'empara de les habilitacions
normatives consagrades en la Constitució Espanyola i en
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Article únic
Modificació de l'article 5 de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

A)
RGE núm. 8219/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en sanitat el mes de juny.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juny de 2017 corresponent a sanitat?

L'article 5.2 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda redactat
de la següent manera:
"2. També són incompatibles, a més de les persones
compreses en l'article 155.2 i 3 de la Llei Orgànica del
règim electoral general:
a) Els senadors, independentment de la seva forma
d'elecció.
b) Els parlamentaris europeus.
c) Els membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.
d) Els que exerceixin el càrrec de batle o regidor en
l'administració municipal.
i) Els que exerceixin el càrrec de conseller d'algun
consell insular.
f) No obstant això, els diputats que fossin membres del
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
podran compatibilitzar el seu càrrec amb el de la
presidència dels consells d'administració de les empreses
públiques o altres ens públics adscrits a la seva conselleria."

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

B)
RGE núm. 8220/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en educació el mes de juny.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juny de 2017 corresponent a educació?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor a partir del primer procés
d'eleccions al Parlament de les Illes Balears que es convoqui
amb posterioritat a la seva publicació oficial.

C)
RGE núm. 8221/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes de juny.

Palma, 6 de juliol de 2017
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de juliol de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juny de 2017 corresponent a serveis
socials?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017

5367

D)

G)

RGE núm. 8222/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat el mes de juny.

RGE núm. 8226/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juny de 2017 llevat de sanitat, educació
i serveis socials?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 2 de juny de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

E)
RGE núm. 8224/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions del pendent de pagament computat a
efectes del càlcul del període de pagament el juny.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

H)
RGE núm. 8227/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

I)
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

F)
RGE núm. 8225/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8228/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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J)

M)

RGE núm. 8229/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de juliol
de 2017.

RGE núm. 8232/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaior
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

K)

N)

RGE núm. 8230/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de juliol de
2017.

RGE núm. 8233/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol de
2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

L)

O)

RGE núm. 8231/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de juliol
de 2017.

RGE núm. 8234/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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P)

S)

RGE núm. 8235/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de juliol de
2017.

RGE núm. 8238/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol de
2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Q)

T)

RGE núm. 8236/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
juliol de 2017.

RGE núm. 8239/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

R)

U)

RGE núm. 8237/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
juliol de 2017.

RGE núm. 8240/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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V)

Y)

RGE núm. 8241/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
juliol de 2017.

RGE núm. 8244/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

W)

Z)

RGE núm. 8242/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de
juliol de 2017.

RGE núm. 8245/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

X)

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8243/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
juliol de 2017.

AA)
RGE núm. 8246/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AB)
RGE núm. 8247/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de juliol de
2017.

AE)
RGE núm. 8250/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Deià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AC)
RGE núm. 8248/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juliol
de 2017.

AF)
RGE núm. 8251/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AD)
RGE núm. 8249/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
juliol de 2017.

AG)
RGE núm. 8252/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de juliol de
2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maó de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol de
2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AH)
RGE núm. 8253/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 de juliol de 2017.

AK)
RGE núm. 8256/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maria
de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Muro
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AI)

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8254/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
juliol de 2017.

AL)
RGE núm. 8257/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Palma
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AJ)
RGE núm. 8255/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
juliol de 2017.

AM)
RGE núm. 8258/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AN)
RGE núm. 8259/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
juliol de 2017.

AQ)
RGE núm. 8262/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AO)
RGE núm. 8260/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
juliol de 2017.

AR)
RGE núm. 8263/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AP)
RGE núm. 8261/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
juliol de 2017.

AS)
RGE núm. 8264/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AT)
RGE núm. 8265/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 de juliol de 2017.

AW)
RGE núm. 8268/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Lluís de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AU)
RGE núm. 8266/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a 1 de juliol de 2017.

AX)
RGE núm. 8269/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eugènia de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AV)
RGE núm. 8267/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
AY)
RGE núm. 8270/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es
Riu a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eulàlia d'Es Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AZ)
RGE núm. 8271/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de juliol de 2017.

BC)
RGE núm. 8274/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Margalida de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BA)
RGE núm. 8272/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 de juliol de 2017.

BD)
RGE núm. 8275/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Escorca
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BB)
RGE núm. 8273/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
juliol de 2017.

BE)
RGE núm. 8276/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Mercadal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Esporles
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BF)
RGE núm. 8277/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
juliol de 2017.

BI)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament
d'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

RGE núm. 8280/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
juliol de 2017.

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BG)
RGE núm. 8278/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de
juliol de 2017.

BJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8281/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
juliol de 2017.

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BH)
RGE núm. 8279/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
juliol de 2017.

BK)
RGE núm. 8282/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de juliol de
2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Inca de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol de
2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BL)
RGE núm. 8283/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de juliol de 2017.

BO)
RGE núm. 8286/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BM)
RGE núm. 8284/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juliol
de 2017.

BP)
RGE núm. 8287/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloseta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BN)
RGE núm. 8285/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de juliol
de 2017.

BQ)
RGE núm. 8288/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Selva
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BR)
RGE núm. 8289/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
juliol de 2017.

BU)
RGE núm. 8292/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de juliol
de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
BS)
RGE núm. 8290/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BT)
RGE núm. 8291/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de juliol
de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sineu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juliol
de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BV)
RGE núm. 8293/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BW)
RGE núm. 8294/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de
juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BX)
RGE núm. 8295/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de juliol de 2017.

CA)
RGE núm. 8298/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de juliol de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BY)
RGE núm. 8296/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BZ)
RGE núm. 8297/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CB)
RGE núm. 8299/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Menorca a dia 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CC)
RGE núm. 8300/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CD)
RGE núm. 8301/17 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de juliol de 2017.

CG)
RGE núm. 8304/17 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx
a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CE)
RGE núm. 8302/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CH)
RGE núm. 8305/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
CI)
CF)
RGE núm. 8303/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8306/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CJ)
RGE núm. 8307/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CK)
RGE núm. 8308/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CL)
RGE núm. 8309/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
CM)
RGE núm. 8310/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CN)
RGE núm. 8311/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CO)
RGE núm. 8312/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CP)
RGE núm. 8313/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 de juliol de 2017?
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Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CQ)
RGE núm. 8314/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CR)
RGE núm. 8315/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de juliol de
2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CS)
RGE núm. 8316/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Consell a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CT)
RGE núm. 8317/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 8318/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a
1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Deià a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 8319/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CW)
RGE núm. 8320/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 de juliol de 2017.

CZ)
RGE núm. 8323/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CX)
RGE núm. 8321/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 de juliol de 2017.

DA)
RGE núm. 8324/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CY)
RGE núm. 8322/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 de juliol de 2017.

DB)
RGE núm. 8325/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DC)
RGE núm. 8326/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 de juliol de 2017.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de juliol de 2017?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
DD)
RGE núm. 8327/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 de juliol de 2017.

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 8330/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de juliol de 2017?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
DE)
RGE núm. 8328/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DH)
RGE núm. 8331/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de juliol de 2017?
DI)
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DF)
RGE núm. 8329/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 8332/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juliol de 2017?
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Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DJ)
RGE núm. 8333/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
DK)
RGE núm. 8334/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
DL)
RGE núm. 8335/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DM)
RGE núm. 8336/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DN)
RGE núm. 8337/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a
1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DO)
RGE núm. 8338/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DP)
RGE núm. 8339/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 de juliol de 2017.

DS)
RGE núm. 8342/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DQ)
RGE núm. 8340/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 de juliol de 2017.

DT)
RGE núm. 8343/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DR)
RGE núm. 8341/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 de juliol de 2017.

DU)
RGE núm. 8344/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Muro a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DV)
RGE núm. 8345/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 de juliol de 2017.

DY)
RGE núm. 8348/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de juliol de
2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DW)
RGE núm. 8346/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DX)
RGE núm. 8347/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DZ)
RGE núm. 8349/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EA)
RGE núm. 8350/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de juliol de
2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EB)
RGE núm. 8351/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 de juliol de 2017.

EE)
RGE núm. 8354/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de juliol de
2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EC)
RGE núm. 8352/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de juliol
de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ED)
RGE núm. 8353/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)
RGE núm. 8355/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de juliol de
2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EG)
RGE núm. 8356/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EH)
RGE núm. 8357/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 de juliol de 2017.

EK)
RGE núm. 8360/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de juliol de
2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de juliol de 2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EI)
RGE núm. 8358/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EJ)
RGE núm. 8359/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)
RGE núm. 8361/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EM)
RGE núm. 8362/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EN)
RGE núm. 8363/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de juliol de 2017.

EQ)
RGE núm. 8366/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 de juliol de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de juliol de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de juliol de
2017?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EO)
RGE núm. 8364/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 de juliol de 2017.

ER)
RGE núm. 8410/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assemblees obertes amb motiu dels dos anys de govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de juliol de 2017?

Quin cost té la campanya del Govern mitjançant la qual es
duen a terme un seguit d'assemblees obertes en relació amb els
dos anys de govern? Quina ha estat la despesa de publicitat
associada a aquesta campanya?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EP)
RGE núm. 8365/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 de juliol de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de juliol de 2017?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de juliol de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

ES)
RGE núm. 8417/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a detecció de ciguatera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
S'ha detectat la presència de la ciguatera en les aigües
properes a les Illes Balears?

Palma, a 6 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017
ET)
RGE núm. 8418/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a protocol de ciguatera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pressupost, forma de retribució i periodicitat de pagament
que té assignada la Comissió d'experts que ha realitzat una sèrie
de recomanacions a la Conselleria d'Educació sobre les
polítiques lingüístiques en els centres educatius?
Palma, a 11 de juliol de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Té previst la Conselleria de Medi Ambient elaborar un
protocol de prevenció i control ciguatoxina?
Palma, a 6 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
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EX)
RGE núm. 8505/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recomanacions de
la Comissió d'experts, 3.

EU)
RGE núm. 8419/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a informació sanitària de la ciguatera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Quines són exactament les recomanacions que ha realitzat
la Comissió d'experts sobre les polítiques lingüístiques en els
centres educatius?
Palma, a 11 de juliol de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Té previst la Conselleria de Salut posar en marxa alguna
campanya informativa sobre la ciguatera als centres sanitaris de
Balears?
Palma, a 6 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

EV)
RGE núm. 8503/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recomanacions de
la Comissió d'experts, 1.

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
13 de juliol de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Qui integra la Comissió d'experts que ha elaborat una sèrie
de recomanacions a la Conselleria d'Educació sobre les
polítiques lingüístiques en els centres educatius?
Palma, a 11 de juliol de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

EW)
RGE núm. 8504/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recomanacions de
la Comissió d'experts, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 8415/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a turisme incívic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines iniciatives pensa dur a terme el Govern contra els
actes de turisme incívic que s'estan produint a diferents zones
turístiques de les Illes?
Palma, a 6 de juliol de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

5392

BOPIB núm. 103 - 14 de juliol de 2017
E)

B)
RGE núm. 8416/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a energies renovables.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Davant l'anunciat futur tancament de part de la central d'Es
Murterar, quin increment de producció d'energies renovables
s'han produït en aquests dos primers anys de legislatura?

RGE núm. 8485/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa aConsell General de
la Ciutadania Espanyola a l'Exterior.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina ha estat l'aportació d'aquest govern as les reunions
del Consell General de la Ciutadania espanyola a l'Exteior
convocades enguany?
Palma, a 11 de juliol de 2017
El diputat
Xavier pericay i Hosta

Palma, a 6 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
F)
C)
RGE núm. 8447/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a edifici Joan Crespí.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin ús pensa donar el Govern a l'edifici Joan Crespí un
cop hagi desmantellat els serveis per als quals es va inaugurar,
destinats als discapacitats físics profunds de la comunitat
autònoma?

RGE núm. 8486/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Hospital Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió té el Govern sobre la nova manera de realitzar
el servei de cuina que es va implantar a l'Hospital Can Misses?
Palma, a 10 de juliol de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Palma, a 7 de juliol de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
G)
D)
RGE núm. 8448/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a transport
sanitari urgent des de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears per garantir el funcionament del transport aeri sanitari
urgent des de Menorca?

Palma, a 7 de juliol de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

RGE núm. 8487/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a limitació
de turistes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern intentar limitar el nombre de turistes que
ens visiten?
Palma, a 10 de juliol de 2017
El diputat
Carlos Saura i León
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H)

K)

RGE núm. 8488/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a contractació temporal fraudulenta.

RGE núm. 8491/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació del servei SEPAP.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com afrontarà el Govern aquest estiu la lluita contra la
contractació temporal fraudulenta?

S'ha replantejat el Govern la decisió d'eliminar el servei
SEPAP ubicat en el centre Joan Crespí?

Palma, a 10 de juliol de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 10 de juliol de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

I)

L)

RGE núm. 8489/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a plans d'Inspecció de Treball.

RGE núm. 8492/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujada d'imposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En què consisteixen els plans d'Inspecció de Treball quan
passen situacions com el cas dels hotels Allsun?

Té previst el Govern de les Illes Balears tornar pujar
imposts a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 10 de juliol de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández

Palma, a 10 de juliol de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

J)

M)

RGE núm. 8490/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprofitament d'enquestes per adoctrinar els escolars en
contra de la realitat d'Espanya.

RGE núm. 8494/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació dels ajuntaments en la convocatòria del Pla
anual d'impuls del turisme sostenible.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora el conseller d'Educació i Universitat que
s'aprofitin enquestes escolars per adoctrinar els nins i les nines
contra la realitat d'Espanya?

Considera que la nova convocatòria del Pla anual d'impuls
del turisme sostenible garanteix la participació dels
ajuntaments?

Palma, a 10 de juliol de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 11 de juliol de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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N)
RGE núm. 8496/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
personal a l'Institut Balear de la Natura.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és la raó per la qual el Govern encara no ha cobert
les places de personal de l'Ibanat pressupostades per a 2017 a
Formentera i Eivissa?
Palma, a 11 de juliol de 2017
La diputada
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 13 de juliol de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 8380/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, en defensa del transport aeri sanitari urgent de
Menorca, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El sistema sanitari de les Illes Balears està estructurat de tal
manera que determinats serveis, tractaments o teràpies només
són accessibles i dispensats en un hospital general: Son
Espases, situat per raons d’escala i d’eficiència a l’illa de
Mallorca. Açò és avui necessàriament així, ens agradi o no. Vet
aquí, emperò, la importància de disposar d’un bon sistema de
transport de malalts per mitjà d’aeronaus medicalitzades amb
tripulacions especialistes, per tal que els pacients de Menorca
puguin gaudir equitativament dels beneficis del sistema sanitari
que es finança amb els recursos de tots, residents o no a
Mallorca. En aquest sentit, l’any passat, es va fer una passa
important quan, a partir dels compromisos dels acords pel
canvi, i amb l’eficaç resposta del Govern, el servei d’avioneta
ambulància va passar d’estar disponible només 12 hores, a
estar-ho 24 hores al dia, 365 dies l’any.
Perquè es puguin realitzar vols urgents de trasllat de malalts
a qualsevol hora quan l’Aeroport de Menorca està tancat,
AENA i el Centre de Control de Trànsit Aeri de Palma

(ENAIRE) han mantingut un acord pel qual aquestes
operacions es poden realitzar sense el servei de Control de
Trànsit Aeri (ATC), acord que ha estat en funcionament durant
més de vint anys i que ha donat molt bons resultats sense
registrar mai, en aquest llarg període de temps, cap incidència
de seguretat.
La situació, emperò, ha canviat, i l’actual sistema de gestió
del transport urgent de malalts pot perillar arran del Reial
Decret 703/2016, aprovat pel Govern de l’Estat sense tenir en
compte, com tantes altres vegades, la singularitat d’una
comunitat autònoma feta de quatre illes. Un Reial decret que
complica i molt un sistema que fins ara ha estat segur, eficaç i
altament satisfactori.
Per aplicar aquest RD703/2016cada aeroport interessat ha
de fer un estudi previ de seguretat i adapta les operacions dels
vols a la nova normativa que, en qualsevol cas, com han
explicat alguns experts, no aportarà cap millora a la situació
anterior, ans el contrari, la complicarà i augmentarà els riscos
relacionats amb el trànsit aeri, a més d’allargar la durada dels
vols innecessàriament per als malalts. Quan el procediment
d’acord al RD703/2016 estigui completat les operacions es
podran fer en condicions instrumentals (IFR), però amb moltes
limitacions respecte de la situació anterior on les tripulacions
decidien en tot moment les millors rutes i maniobres per
garantir la mínima demora compatible amb el millor pel malalt.
A partir de la nova norma, en canvi, no ho podran fer i s’hauran
d’ajustar a maniobres concretes que no podran modificar, fins
i tot si hi ha tempestes, limitant molt la capacitat i l’autonomia
dels vols.
Però mentre no es tramita i aprova l’esmentat estudi de
seguretat, el RD703/2016 ja és vigent, i determina que no es
pot realitzar cap operació de vol de transport urgent fora de
l’horari
operatiu. Només un acord transitori i in extremis va evitar
perdre un servei tan essencial per a les Illes, que funciona amb
greus limitacions, com que el tram inicial de sortida de
Menorca i el final d’arribada només es poden realitzar en
condicions i amb procediments visuals (VFR) no instrumentals,
quan habitualment es fan en condicions instrumentals (IFR), la
qual cosa vol dir que just que hi hagi alguns núvols baixos,
boira, tempesta, etc., els vols no es poden dur a terme.
En definitiva, cal denunciar la gravetat d’aquesta situació
transitòria que limita i molt el funcionament d’un servei –el
transport aeri sanitari urgent- bàsic per a la nostra comunitat
autònoma, i que limita l’accés dels nostres pacients als serveis
sanitaris especialitzats de Son Espases. Però també és igual
d’urgent exigir a l’Estat que adapti les normes generals a les
singularitats de les Illes Balears, com és el cas del RD703/2016,
i adaptar-lo a les necessitats del sistema de salut de Menorca,
Eivissa, Formentera i Mallorca.
Per tot l’esmentat, el Grup parlamentari MÉS per Menorca
presenta les següents propostes de resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, AENA i ENAIRE a revisar l’acord transitori de
desenvolupament del RD 703/2016 i el mateix RD 703/2016
perquè s’adaptin –a través d’una disposició addicional que
reculli l’especificitat menorquina- a la realitat del sistema de
salut de les Illes Balears, i garanteixin el funcionament del
transport aeri sanitari i urgent de Menorca, com ha funcionat
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amb èxit durant els darrers 20 anys. Per a aquestes revisió i
adaptació esmentades, el Parlament demana al Ministeri de
Foment, AENA i ENAIRE que es tengui en compte la
participació de l’IB-Salut, l’Aeroport de Menorca i la Torre de
Control de Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adreçar-se al Ministeri de Foment, AENA i ENAIRE
per expressar-los la seva preocupació pels efectes negatius que
tindrà el RD 703/2016, i l’acord de transitorietat, sobre el
funcionament del transport aeri sanitari urgent a Menorca; i
demanar alhora una revisió i una adaptació urgents de la nova
normativa a la realitat del sistema de salut de les Illes Balears.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a planificar les grans obres
públiques per lots que tot garantint la lliure concurrència i la
publicitat permeti optar a les petites i mitjanes empreses en
aquesta contractació i permeti que s'hi puguin presentar una
pluralitat més gran d'empreses.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars que en els plecs de la
contractació pública introdueixin clàusules que penalitzin el
pagament endarrerit per l'empresa adjudicatària de factures als
subcontractistes que intervenen a l'obra.

Palma, a 5 de juliol de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

Palma, a 6 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, pr a una contractació també
per a les petites i mitjanes empreses, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.
Tot i que fa més d’un any que va acabar el termini per tal
que els estats membres de la Unió Europea apliquessin la nova
normativa de contractació pública, l’Estat espanyol no ha
complit aquest compromís.
De fet, la Unió Europea ha advertit a Espanya que la
contractació pública està afavorint de manera desproporcionada
les grans empreses en detriment de la participació i les opcions
de les petites i mitjanes empreses. Aquestes grans empreses
exerceixen posicions pròximes al domini del mercat i a
l'oligopoli amb totes les repercussions negatives que això
provoca.
Sempre dins els marges de les directives europees, com la
2014/24, i els principis jurídics que regeixen la matèria de
contractació, especialment els de lliure concurrència,
transparència i publicitat, s'han de cercar mecanismes perquè
les petites i mitjanes empreses participin en igualtat de
condicions i amb garantia de compliment de les normes
jurídiques en la contractació pública.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE núm.
8393/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat per catorze diputats del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una
sessió plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Designació d'un membre del Consell Socials de
la Universitat de les Illes Balears.
Igualment, la Mesa acorda de sotmetre a la Junta de
Portaveus la fixació de l'ordre del dia de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A Balears, tant el Govern de la nostra comunitat autònoma
com els diferents consells insulars també han d'aplicar mesures
urgents per canviar aquesta situació perquè només amb la
inclusió de les petites i mitjanes empreses en la contractació
pública s’aconseguirà un dels objectius fonamentals de la
nostra economia actual: la dinamització i la diversificació del
teixit empresarial després d’una dècada marcada per la
contínua destrucció d’aquest.

B)

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa la
següent

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de juliol de 2017, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72,1 del Reglament de la cambra- de

Ordre de Publicació

Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 8393/17).
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la convocatòria de la Diputació Permanent, sol·licitada amb
l'escrit esmentat, per a dia 18 de juliol d'enguany, amb l'ordre
del dia següent:
Punt únic. Designació d'un membre del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

11.

RGE núm. 8494/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació dels ajuntaments en la convocatòria del Pla
anual d'impuls del turisme sostenible.

Igualment, la Mesa admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8497/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la convocatòria de la Diputació Permanent
per tal de procedir al debat i a l'aprovació de la sol·licitud de
sessió plenària extraordinària esmentada i de sotmetre a la Junta
de Portaveus la fixació de l'ordre del dia de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.

Ordre de Publicació
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE núm.
8495/17 i 8497/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 8495/17, presentat per quinze diputats dels grups
parlamentaris Popular, El Pi-proposta per les Illes Balears i
Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una
sessió plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 7885/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de l'Ibsalut
durant aquest estiu.
2. RGE núm. 7887/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes del PDR als pagesos de les Illes
Balears.
3. RGE núm. 7890/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
en la tramesa de documentació per part del Govern.
4. RGE núm. 8490/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprofitament d'enquestes per adoctrinar els escolars en
contra de la realitat d'Espanya.
5. RGE núm. 8492/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujada d'imposts.
6. RGE núm. 8491/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació del servei SEPAP.
7. RGE núm. 8416/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a energies renovables.
8. RGE núm. 8485/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa aConsell General de la
Ciutadania Espanyola a l'Exterior.
9. RGE núm. 8447/17, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a edifici
Joan Crespí.
10.
RGE núm. 8415/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a turisme incívic.

Ordre de Publicació
D)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 8497/17).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de juliol de 2017, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72,1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, sol·licitada amb
l'escrit esmentat, per a dia 18 de juliol d'enguany, amb l'ordre
del dia següent:
Punt únic: Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per quinze diputats dels
grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt, que consisteix en la substanciació de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
especificades a l'escrit RGE núm. 8495/17.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE núm.
8498/17 i 8499/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 8498/17, presentat per dotze diputats dels grups
parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt,
mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
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1. RGE núm. 8448/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a transport
sanitari urgent des de Menorca.
2. RGE núm. 8486/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Hospital Can Misses.
3. RGE núm. 8487/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a limitació
de turistes.
4. RGE núm. 8488/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contractació temporal fraudulenta.
5. RGE núm. 8489/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a plans d'Inspecció de Treball.
6. RGE núm. 8496/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de personal
a l'Institut Balear de la Natura.
Igualment, la Mesa admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8499/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la convocatòria de la Diputació Permanent
per tal de procedir al debat i a l'aprovació de la sol·licitud de
sessió plenària extraordinària esmentada i de sotmetre a la
Junta de Portaveus la fixació de l'ordre del dia de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

G)
Disconformitat del Govern espanyol respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei sobre la protecció de
la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que puguin produir l'exploració, la investigació i
l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 8375/17, presentat per la presidenta del Congrés dels
Diputats, mitjançant el qual es comunica la disconformitat del
Govern espanyol respecte de la presa en consideració de la
proposició de llei esmentada a l'enunciat.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
H)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7897/17 i 8013/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, admet a tràmit els escrits RGE núm.
8413/17 i 8414/17, presentats pels diputats Josep Melià i Ques
i Jaume Font i Barceló, respectivament, ambdós del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i accepta la
retirada de les preguntes esmentades, relatives a aparcament de
Son Real i a turisme incívic.

F)
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 8499/17).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de juliol de 2017, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72,1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, sol·licitada amb
l'escrit esmentat, per a dia 18 de juliol d'enguany, amb l'ordre
del dia següent:
Punt únic: Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per dotze diputats dels
grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Menorca
i Mixt, que consisteix en la substanciació de les preguntes
amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple especificades
a l'escrit RGE núm. 8498/17.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
I)
Sessions extraordinàries de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (RGE núm. 8439/17) i habilitació dels dies
necessaris.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Govern de les Illes Balears, i acorda, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.5 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, convocar sessions
extraordinàries de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, la data
de les quals es fixarà oportunament, per tal d'exceptuar les
limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-2023.
Així mateix, la Mesa acorda d'habilitar els dies necessaris
per tal que es pugui procedir a la tramitació de què es tracta.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears
Miquel Vidal i Vidal substituirà Álvaro Gijón i Carrasco.

Extensió del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes
Balears.

Diputació Permanent
Margarita I. Cabrer i González substituirà Álvaro Gijón i
Carrasco, com a membre suplent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8479/17,
presentat per tots els grups parlamentaris de la cambra, i,
conformement amb l'article 98.2 del Reglament de la cambra,
acorda l'extensió, per motius excepcionals, del termini esmentat
fins al proper dia 15 de setembre.

Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

J)

Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
K)
Admissió de l'escrit RGE núm. 8535/17, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de
sol·licitud de dictamen del Consell Consultiu respecte del
Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, de turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges (RGE
núm. 5311/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, admet a tràmit l'escrit esmentat, i, d'acord
amb el previst a la Resolució de Presidència reguladora de les
sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb les iniciatives legislatives, i acorda
d'incloure'l a l'ordre el dia d'una propera sessió plenària,
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen del
projecte de llei de què es tracta.
Palma, a 13 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitucions a diverses comissions i a la Diputació
Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2017, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
8509/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual comunica les substitucions següents:
Comissió de Turisme
Miquel Jerez i Juan substituirà Álvaro Gijón i Carrasco.
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