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llei autonòmica del foc. 9186



9162 BOPIB núm. 161 -  19 d'octubre de 2018

AE) A les Preguntes RGE núm. 7206/18 a 7209/18 i 7352/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, en serveis socials,
el mes de juny; i import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de juny.   

9187

AF) A les Preguntes RGE núm. 7244/18 a 7276/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juliol de 2018. 9187

AG) A les Preguntes RGE núm. 7277/18 a 7280/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 de juliol de 2018. 9187

AH) A les Preguntes RGE núm. 7315/18 a 7347/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juliol de 2018. 9187

AI) A les Preguntes RGE núm. 7348/18 a 7351/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern amb els consells insulars a 1 de juliol de 2018. 9187

AJ) A la Pregunta RGE núm. 7414/18, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Baleares, relativa a ajudes a la Mallorca 312. 9187

AK) A la Pregunta RGE núm. 7416/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Baleares, relativa a Mallorca 312. 9188

AL) A la Pregunta RGE núm. 7417/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Baleares, relativa a places turístiques de Palma. 9188

AM) A la Pregunta RGE núm. 7426/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
campanya de la renda 2018. 9188

AN) A les Preguntes RGE núm. 8136/18 a 8165/18, presentades per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a inspeccions DGE (1 a 31). 9188

AO) A les Preguntes RGE núm. 8501/18, 8504/18, 8507/18, 8510/18, 8513/18,  8516/18, 8519/18, 8522/18, 8525/18, 8528/18,
8531/18, 8534/18, 8537/18, 8540/18, 8543/18, 8546/18, 8549/18, 8552/18, 8555/18, 8558/18, 8561/18, 8564/18, 8567/18, 8570/18,
8573/18, 8576/18, 8579/18, 8582/18, 8585/18, 8588/18, 8591/18, 8594/18, 8597/18, 8600/18, 8603/18, 8606/18, 8609/18, 8612/18,
8615/18, 8618/18, 8621/18, 8624/18, 8627/18, 8630/18, 8633/18, 8636/18, 8639/18, 8642/18, 8645/18, 8648/18 i 8651/18, del diputat
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a relatives a import total recaptat en aplicació de l’impost sobre estades
turístiques corresponent a la tipologia d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments d’una, dues, tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles
gran luxe, quatre estrelles superior, hotels apartaments d’una, dues i tres estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres i quatre claus
superior, d’allotjaments no residencials d’empreses turístiques i residencials, d’habitatges turístics de vacances, d’habitatges objecte
de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística, d’hotels rurals, agroturismes, hostatgeries
i allotjaments de turisme interior, d’hostals, hostals-residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings,
d’albergs i refugis, d’altres establiments o habitatges de caràcter turístic a les illes de Formentera, Menorca, Mallorca i Eivissa de
novembre de 2017 a gener de 2018; i a import total recaptat en aplicació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d’embarcacions de creuer turístic a les illes de Menorca, Mallorca i Eivissa en el mateix període de temps. 9188

AP) A la Pregunta RGE núm. 8763/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a declaracions responsables, 1. 9188

AQ) A la Pregunta RGE núm. 8764/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a declaracions responsables. 9189

AR) A la Pregunta RGE núm. 8765/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a declaracions responsables, 3. 9189

AS) A la Pregunta RGE núm. 8766/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a declaracions responsables, 4. 9189

AT) A la Pregunta RGE núm. 8769/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a projectes d'acord amb la disposició addicional 3 de la Llei 6/2017. 9189

AU) A les Preguntes RGE núm. 8827/18, 8829/18, 8831/18, 8833/18 i 9119/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, en
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serveis socials, el mes de juliol; i import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament de juliol. 9190

AV) A les Preguntes RGE núm. 8835/18 a 8901/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 d'agost de 2018. 9190

AW) A les Preguntes RGE núm. 8936/18 a 8968/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de setembre de 2018. 9190

AX) A les Preguntes RGE núm. 8969/18 a 8972/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars a 1 d'agost de 2018. 9190

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 11147/18, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques, sobre el conjunt d'actuacions del Govern de els Illes Balears davant la situació d'emergència provocada
per les inundacions a la zona llevant de Mallorca el dia 9 d'octubre de 2018. 9190

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears.
9190

B) Criteri favorable respecte de la presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de
la Badia de Sant Antoni de Portmany. 9191

C) Continuació de la tramitació i obertura del termini de presentació d'esmenes de la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de
modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 9191

D) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8425/18, de millora de les garanties s'accés a l'habitatge.
9191

E) Proposta de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l'àmbit
social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 9191

4. INFORMACIONS

A) Portaveus suplents del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. 9191

B) Portaveus suplents del Grup Parlamentari Popular. 9191
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre de 2018, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes
Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (fins el proper dia 7 de novembre), s'obri un
termini ordinari de presentació d'esmenes,  que finalitzarà el
proper dia 26 de novembre, i que es tramitin davant la
Comissió d'Economia.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, en la sessió del dia 5 d'octubre
de 2018, adoptà l'Acord següent:

19. Acord d'aprovació del Projecte de llei de
microcooperatives de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 10.26 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la competència exclusiva en matèria de cooperatives.

El Reial decret 99/1996, de 26 de gener, va traspassar a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els
serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de
cooperatives, que varen ser assumides pel Decret 32/1996, de
7 de març.

En consideració al que preveu l’article 129.2 de la
Constitució espanyola, el qual ordena als poders públics
promoure eficaçment les diverses formes de participació en
l’empresa i fomentar, mitjançant una legislació adequada, les
societats cooperatives, es va aprovar la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears, que proclama com
a objectiu «fomentar la constitució de cooperatives i donar una
resposta viable a les demandes de la societat, a més
d’aconseguir la consolidació de les ja existents».

L’article 11 del text legal esmentat estableix el nombre
mínim de persones sòcies, i assenyala que «les cooperatives de
primer grau han d’estar integrades com a mínim per tres socis».

Aquest nombre mínim de tres persones sòcies necessari per
constituir una cooperativa, juntament amb la necessitat de
complir una sèrie de requisits en matèria de tràmits, aportacions

de les persones sòcies i contractació tant per a les grans
cooperatives com per a les petites, pot desincentivar els
emprenedors i emprenedores a decidir-se per aquest model
societari.

El concepte de societat cooperativa s’adapta a la realitat
actual del cooperativisme en general i del balear en particular,
i recull la visió que d’aquest model empresarial tenen les
mateixes societats cooperatives.

El model cooperatiu es conforma amb autèntiques empreses
que poden ser rendibles i competitives i ho han de ser,
combinant aspectes econòmics amb aspectes socials i
societaris. Representa, per tant, un model d’empresa en el qual
els objectius econòmics i empresarials s’integren amb altres de
caràcter social per aconseguir d’aquesta forma un creixement
econòmic basat en l’ocupació, l’equitat social i la igualtat. Per
això, la promoció d’empreses cooperatives es considera clau
per afavorir i potenciar un desenvolupament econòmic
sostenible i socialment responsable.

D’altra banda, la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària
de les Illes Balears, estableix que el sector agrari és considerat
un sector estratègic, especialment pel seu vessant productiu
extensiu i pel seu paper fonamental en el manteniment del
territori i del paisatge; per aquest motiu és important elaborar
propostes per dinamitzar el sector fomentant la cohesió social
i l’associacionisme, en especial mitjançant l’agrupació de
titulars d’explotacions.

Per això, en consens amb el sector, es necessita l’aprovació
d’una llei de microcooperatives de les Illes Balears, per tal de
fomentar i afavorir la creació de micropimes sota el model de
la societat cooperativa de treball associat i del de cooperativa
d’explotació comunitària de la terra, com a base per al
creixement i el desenvolupament futur del teixit empresarial
cooperatiu de les Illes Balears, en la seva condició de model
generador d’ocupació de qualitat i com a model d’explotació
associativa comuna que facilita i possibilita la rendibilitat de les
explotacions a través de les economies d’escala.

Es tracta d’una iniciativa que cerca simplificar la creació de
les petites cooperatives adaptant-se a la realitat actual i
possibilitant que nombrosos grups d’emprenedors i
emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a
través del model d’empresa d’economia social. D’altra banda,
la nova Llei simplifica les exigències i els tràmits en la fase de
creació establint un model tipus d’estatuts socials adaptat a les
característiques d’aquesta empresa. A més, si bé es manté el
requisit d’inscripció en el Registre de cooperatives de les Illes
Balears per adquirir la personalitat jurídica, d’acord amb
l’article 9 de la Llei 1/2003 de cooperatives de les Illes Balears,
que així ho estableix per a les cooperatives en general, el
termini de registre s’escurça a un màxim de quinze dies per
minimitzar la càrrega administrativa de la inscripció.

Entre els objectius de la Llei també figura el de facilitar la
consolidació d’aquesta forma empresarial d’economia social
mitjançant la flexibilització dels límits de contractació de
treballadors i treballadores per compte d’altri amb contracte
indefinit, durant un període transitori de set anys com a temps
necessari per a la consolidació del projecte empresarial.
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Aquesta Llei també compleix amb els principis de bona
regulació indicats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i respecta així els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, en
regular les microempreses cooperatives de les Illes Balears en
els termes prevists en l’article 9 de la Llei 20/2013, de 9 de
desembre, de garantia de la unitat de mercat. Quant als
principis de necessitat i eficàcia, aquesta Llei s’adequa a un
objectiu d’interès general en adaptar-se a la realitat actual i
possibilitar que nombrosos grups d’emprenedors i
emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a
través del model d’empresa d’economia social. Quant al
principi de proporcionalitat, aquesta Llei suposa un medi
necessari i suficient que cerca simplificar els requisits per a la
creació de les petites cooperatives. En relació amb el principi
de seguretat jurídica, s’introdueixen les reformes necessàries
per aconseguir un règim jurídic clar i flexible que tengui en
compte les exigències actuals i les demandes futures. Aquesta
Llei també s’ajusta al principi de transparència, ja que aquesta
iniciativa legislativa s’ha sotmès a la consulta prèvia de
participació ciutadana i s’ha sotmès als tràmits d’audiència i
informació pública corresponents. Finalment, en relació amb el
principi d’eficiència, no es preveuen càrregues administratives
superiors a les que fins ara se suportaven.

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

Primer. Aprovar el Projecte de llei de microcooperatives
de les Illes Balears.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article
117 del Reglament de la cambra.

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

Palma, 5 d'octubre de 2018
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI DE MICROCOOPERATIVES
DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’acord amb l’article 10.26 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la competència exclusiva en matèria de cooperatives.

El Reial decret 99/1996, de 26 de gener, va traspassar a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els
serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de
cooperatives, que varen ser assumides pel Decret 32/1996, de
7 de març.

En consideració al que preveu l’article 129.2 de la
Constitució espanyola, el qual ordena als poders públics
promoure eficaçment les diverses formes de participació en
l’empresa i fomentar, mitjançant una legislació adequada, les
societats cooperatives, es va aprovar la Llei 1/2003, de 20 de

març, de cooperatives de les Illes Balears, que proclama com
a objectiu «fomentar la constitució de cooperatives i donar una
resposta viable a les demandes de la societat, a més
d’aconseguir la consolidació de les ja existents».

L’article 11 del text legal esmentat estableix el nombre
mínim de persones sòcies, i assenyala que «les cooperatives de
primer grau han d’estar integrades com a mínim per tres socis».

Aquest nombre mínim de tres persones sòcies necessari per
constituir una cooperativa, juntament amb la necessitat de
complir una sèrie de requisits en matèria de tràmits, aportacions
de les persones sòcies i contractació tant per a les grans
cooperatives com per a les petites, pot desincentivar els
emprenedors i emprenedores a decidir-se per aquest model
societari.

El concepte de societat cooperativa s’adapta a la realitat
actual del cooperativisme en general i del balear en particular,
i recull la visió que d’aquest model empresarial tenen les
mateixes societats cooperatives.

El model cooperatiu es conforma amb autèntiques empreses
que poden ser rendibles i competitives i ho han de ser,
combinant aspectes econòmics amb aspectes socials i
societaris. Representa, per tant, un model d’empresa en el qual
els objectius econòmics i empresarials s’integren amb altres de
caràcter social per aconseguir d’aquesta forma un creixement
econòmic basat en l’ocupació, l’equitat social i la igualtat. Per
això, la promoció d’empreses cooperatives es considera clau
per afavorir i potenciar un desenvolupament econòmic
sostenible i socialment responsable.

D’altra banda, la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària
de les Illes Balears, estableix que el sector agrari és considerat
un sector estratègic, especialment pel seu vessant productiu
extensiu i pel seu paper fonamental en el manteniment del
territori i del paisatge; per aquest motiu és important elaborar
propostes per dinamitzar el sector fomentant la cohesió social
i l’associacionisme, en especial mitjançant l’agrupació de
titulars d’explotacions.

Per això, en consens amb el sector, es necessita l’aprovació
d’una llei de microcooperatives de les Illes Balears, per tal de
fomentar i afavorir la creació de micropimes sota el model de
la societat cooperativa de treball associat i del de cooperativa
d’explotació comunitària de la terra, com a base per al
creixement i el desenvolupament futur del teixit empresarial
cooperatiu de les Illes Balears, en la seva condició de model
generador d’ocupació de qualitat i com a model d’explotació
associativa comuna que facilita i possibilita la rendibilitat de les
explotacions a través de les economies d’escala.

Es tracta d’una iniciativa que cerca simplificar la creació de
les petites cooperatives adaptant-se a la realitat actual i
possibilitant que nombrosos grups d’emprenedors i
emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a
través del model d’empresa d’economia social. D’altra banda,
la nova Llei simplifica les exigències i els tràmits en la fase de
creació establint un model tipus d’estatuts socials adaptat a les
característiques d’aquesta empresa. A més, si bé es manté el
requisit d’inscripció en el Registre de cooperatives de les Illes
Balears per adquirir la personalitat jurídica, d’acord amb
l’article 9 de la Llei 1/2003 de cooperatives de les Illes Balears,



9166 BOPIB núm. 161 -  19 d'octubre de 2018

que així ho estableix per a les cooperatives en general, el
termini de registre s’escurça a un màxim de quinze dies per
minimitzar la càrrega administrativa de la inscripció.

Entre els objectius de la Llei també figura el de facilitar la
consolidació d’aquesta forma empresarial d’economia social
mitjançant la flexibilització dels límits de contractació de
treballadors i treballadores per compte d’altri amb contracte
indefinit, durant un període transitori de set anys com a temps
necessari per a la consolidació del projecte empresarial.

Aquesta Llei també compleix amb els principis de bona
regulació indicats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i respecta així els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, en
regular les microempreses cooperatives de les Illes Balears en
els termes prevists en l’article 9 de la Llei 20/2013, de 9 de
desembre, de garantia de la unitat de mercat. Quant als
principis de necessitat i eficàcia, aquesta Llei s’adequa a un
objectiu d’interès general en adaptar-se a la realitat actual i
possibilitar que nombrosos grups d’emprenedors i
emprenedores tenguin l’oportunitat d’iniciar la seva activitat a
través del model d’empresa d’economia social. Quant al
principi de proporcionalitat, aquesta Llei suposa un medi
necessari i suficient que cerca simplificar els requisits per a la
creació de les petites cooperatives. En relació amb el principi
de seguretat jurídica, s’introdueixen les reformes necessàries
per aconseguir un règim jurídic clar i flexible que tengui en
compte les exigències actuals i les demandes futures. Aquesta
Llei també s’ajusta al principi de transparència, ja que aquesta
iniciativa legislativa s’ha sotmès a la consulta prèvia de
participació ciutadana i s’ha sotmès als tràmits d’audiència i
informació pública corresponents. Finalment, en relació amb el
principi d’eficiència, no es preveuen càrregues administratives
superiors a les que fins ara se suportaven.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular les microcooperatives en
l’àmbit de les Illes Balears.

Article 2
Concepte de microcooperativa

La microcooperativa és aquella societat cooperativa de
primer grau, pertanyent exclusivament a la classe de les de
treball associat i a la de les d’explotació comunitària de la terra,
el règim jurídic de la qual es regula en virtut d’aquesta Llei
com a especialitat de la societat cooperativa.

Article 3
Límits en el nombre de persones sòcies

1. Les microcooperatives de treball associat han d’estar
integrades per un mínim de dues persones sòcies treballadores
i un màxim de deu incorporades de forma indefinida, a jornada
completa o a jornada parcial.

2. Les microcooperatives d’explotació comunitària de la terra
han d’estar integrades per un mínim de dues persones sòcies i
un màxim de deu que compleixin les condicions establertes en
l’article 125 de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives
de les Illes Balears.

Article 4
Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei regula les microcooperatives que desenvolupin
principalment la seva activitat en l’àmbit de les Illes Balears.

Capítol II
Constitució i inscripció

Article 5
Constitució

1. Es poden constituir com a microcooperatives tant les
societats cooperatives de nova constitució com les ja
constituïdes a l’entrada en vigor d’aquesta Llei que compleixin
els requisits establerts i que adaptin a aquesta Llei els seus
estatuts socials. Igualment, es poden constituir com a
microcooperatives les societats mercantils.

2. La constitució d’una microcooperativa de nova creació,
l’adaptació dels estatuts socials d’una societat cooperativa
constituïda conforme a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives de les Illes Balears, al que disposa aquesta Llei o
la transformació d’una societat no cooperativa en una
microcooperativa requereixen l’atribució expressa de la qualitat
de microcooperativa per part de les persones promotores o de
l’òrgan social corresponent.

3. La constitució, l’adaptació o la transformació d’una altra
entitat en microcooperativa de treball associat o d’explotació
comunitària de la terra requereix escriptura pública i inscripció
en el Registre de cooperatives de les Illes Balears. En virtut de
la inscripció, la microcooperativa de nova constitució adquirirà
personalitat jurídica.

4. A aquests efectes, el Registre de cooperatives de les Illes
Balears ha de dur una secció diferenciada dins el mateix
Registre d’inscripció de societats microcooperatives, en la qual
han de constar les dades d’identificació en els termes prevists
per a les cooperatives en el Decret 65/2006, de 14 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del
Registre de cooperatives de les Illes Balears.

5. Les societats cooperatives de treball associat i les
d’explotació comunitàries de la terra constituïdes a l’empara de
la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes
Balears, que reunint els requisits establerts en aquesta norma
vulguin adoptar la forma de microcooperativa, han d’adaptar
els seus estatuts a les prescripcions que estableix aquesta Llei.

6. La conselleria competent en matèria de cooperatives ha
d’aprovar un model orientatiu d’estatuts socials de
microcooperativa de treball associat o d’explotació comunitària
de la terra, que s’ha de posar a disposició de les persones
interessades en la seva constitució. El model esmentat ha
d’incorporar les diferents variants per les quals, en funció del
que preveu aquesta Llei, es pugui optar per a la configuració de
l’òrgan de govern, gestió i representació.
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7. La utilització del model orientatiu d’estatuts socials sense
introduir-hi modificacions comporta la tramitació abreujada de
l’expedient, amb la consegüent exempció del tràmit de
qualificació prèvia dels estatuts esmentats. En aquest supòsit,
el termini de qualificació i inscripció de l’escriptura de
constitució no ha de ser superior a quinze dies.

8. Aquesta tramitació abreujada només és aplicable si
l’escriptura de constitució de la microcooperativa reuneix els
requisits establerts en l’article 13 de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears, i conté uns estatuts
socials conforme als models posats a disposició de les persones
promotores de les microcooperatives.

9. En el supòsit que no s’utilitzi el model orientatiu dels
estatuts, la inscripció de la microcooperativa s’ha d’efectuar pel
procediment ordinari previst en l’article 15 de la Llei 1/2003,
de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, en relació
amb els articles 20 i següents del Reglament d’organització i
funcionament del Registre de cooperatives de les Illes Balears,
aprovat pel Decret 65/2006, de 14 de juliol.

10. En el supòsit que no es reuneixin els requisits legals o els
continguts en el model orientatiu, s’ha de requerir les persones
interessades perquè esmenin les deficiències en un termini de
deu dies, amb l’advertència que, si no es fa així, s’entendrà que
desisteixen de la sol·licitud i amb suspensió del termini per
resoldre pel temps que transcorri fins a l’esmena requerida o
pel transcurs del termini concedit.

11. En el cas que es produeixi la denegació de la inscripció per
incompliment d’algun dels requisits continguts en el model
orientatiu o per desistiment, s’ha de notificar a les parts en el
termini assenyalat, i s’han d’indicar els motius pels quals es
denega o es declara el desistiment i els recursos que es puguin
interposar. Si no hi ha resolució expressa del registre en el
termini de quinze dies, tenint en compte les seves eventuals
suspensions, la sol·licitud s’entendrà estimada per silenci
positiu.

Article 6
Denominació

1. La denominació d’aquestes entitats ha d’incloure
necessàriament l’expressió «societat microcooperativa» o la
seva abreviatura, «s. microcoop.».

2. En el cas que sigui una cooperativa ordinària la que es
transformi en microcooperativa, haurà de sol·licitar al Registre
de cooperatives de les Illes Balears la modificació de la seva
denominació per adaptar-se al que disposa l’apartat 1 d’aquest
article.

Article 7
Durada màxima de la microcooperativa

Les microcooperatives constituïdes a l’empara d’aquesta
Llei tindran aquesta consideració durant un període de set anys
comptadors des de la data d’adquisició de la seva personalitat
jurídica. Transcorregut el termini esmentat, hauran de comptar
amb tres persones sòcies com a mínim i s’hauran de regir per
la Llei 1/2003, de 20 de març.

Article 8
Adaptació dels estatuts socials a la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears

1. Si, dins el període màxim de set anys previst en l’article
anterior, la microcooperativa de treball associat supera el
nombre màxim de persones sòcies treballadores sense que es
restableixi el límit esmentat en un termini de sis mesos, haurà
d’adaptar els seus estatuts socials al que estableix la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears. En
el cas de cooperatives d’explotació comunitària de la terra,
aquesta disposició serà d’aplicació per a tota mena de persones
sòcies.

2. Una vegada complert el termini de set anys des de
l’adquisició de la personalitat jurídica, les microcooperatives
hauran de certificar davant la conselleria competent en matèria
de cooperatives la seva adequació a la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears, en un termini de sis
mesos.

3. L’acord d’adaptació dels estatuts ha de ser adoptat per
l’assemblea general i serà suficient el vot a favor de la meitat
més una de les persones sòcies presents i representades.

4. Una vegada transcorregut el termini de sis mesos indicat en
els apartats 1 i 2 d’aquest article sense que els estatuts s’hagin
adaptat al que estableix la Llei 1/2003, de 20 de març, la
microcooperativa quedarà dissolta de ple dret i entrarà en
període de liquidació, sense perjudici que acordi expressament
la seva transformació en cooperativa, amb l’acord previ de
l’assemblea general.

Capítol III
Normes de funcionament i òrgans socials

Article 9
Règim social

1. Els òrgans socials amb els quals ha de comptar
necessàriament cada microcooperativa són l’assemblea general,
on s’ha d’integrar la totalitat de les persones sòcies, i el consell
rector, que és l’òrgan de govern, gestió i representació.

2. A les microcooperatives de treball associat i a les
d’explotació comunitària de la terra que únicament comptin
amb dues persones sòcies treballadores o dues persones sòcies
cedents, hi són d’especial aplicació, mentre romanguin en
aquesta situació, les disposicions següents:

a) Tots els acords socials que requereixin majoria de
persones sòcies o de vots s’hauran d’adoptar amb el vot
favorable de les dues úniques persones sòcies.

b) Podran constituir el consell rector amb només dos
membres que, necessàriament, es distribuiran els càrrecs de
president o presidenta i secretari o secretària.

c) El termini de durada dels càrrecs serà de quatre anys i,
transcorregut aquest període, hauran de ser reelegits o s’haurà
de fer un nou nomenament.

d) No necessitaran constituir la comissió de recursos.
e) Quan totes les persones sòcies de la microcooperativa

formin part de l’òrgan de govern, gestió i representació, no es
necessitarà el nomenament de l’interventor o interventora.
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f) Es podrà encomanar la liquidació d’aquestes cooperatives
a una o a les dues persones sòcies liquidadores.

3. S’ha de fomentar una presència equilibrada d’homes i dones
en la composició dels òrgans col·legiats, sempre que sigui
possible, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Article 10
Aportacions socials

L’import total de les aportacions de cada persona sòcia al
capital social no pot superar el 50 %. Les aportacions
obligatòries inicials que les microcooperatives poden exigir als
treballadors i treballadores per compte d’altri per incorporar-se
com a persones sòcies treballadores han de ser com a màxim
equivalents, per a cada una d’aquestes classes de persones
sòcies, al total de les aportacions obligatòries efectuades per la
darrera persona sòcia treballadora incorporada a l’entitat, amb
les actualitzacions oportunes. En tot cas, aquestes
actualitzacions no podran ser superiors a les que resultin de
l’aplicació dels índexs de preus de consum de les Illes Balears
publicats per l’Institut Nacional d’Estadística des que les
aportacions esmentades s’hagin realitzat. En el cas de les
cooperatives d’explotació comunitària de la terra, aquesta
disposició s’ha d’aplicar a qualsevol tipus de persona sòcia.

Article 11
Límits a la contractació de personal per compte d’altri

Durant un termini de set anys a comptar des de la data
d’adquisició de la personalitat jurídica, el nombre de
treballadors i treballadores per compte d’altri amb contracte
indefinit de la microcooperativa no podrà excedir de cinc, tret
que per necessitats objectives de l’empresa es vegi obligada a
superar aquesta xifra per un període que no excedeixi de tres
mesos.

Per poder superar el termini esmentat, s’hauran de
comunicar les contractacions a la conselleria competent en
matèria de cooperatives, indicar motivadament la causa
d’aquestes contractacions i el termini total durant el qual se
superarà el nombre màxim de treballadors i treballadores
esmentat, que no podrà excedir d’altres tres mesos.

Article 12
Normativa d’aplicació a les microcooperatives

Les microcooperatives es regulen pel que disposa aquesta
Llei i, supletòriament, per la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives de les Illes Balears.

Article 13
Mesures d’igualtat

Les microcooperatives de treball associat han de procurar
afavorir l’adopció de mesures d’igualtat tals com la implantació
de plans d’igualtat, encara que no siguin de caràcter obligatori
en els termes que indica la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.

Disposició addicional primera
Modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives de les Illes Balears

Es fa una nova redacció del punt 2 de l’article 120 de la
secció 4a, «De les cooperatives agràries», de la Llei 1/2003, de
20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, que queda de
la manera següent:

2. Per acomplir el seu objectiu social, les cooperatives agràries
poden desenvolupar, a més de les activitats pròpies d’aquest,
determinades en els estatuts, aquelles altres que siguin
pressupòsit, conseqüència, complement o instrument per a la
millora econòmica, tècnica, laboral, ecològica o social de la
cooperativa, de les explotacions de les persones sòcies, dels
elements d’aquestes o del medi rural, i, entre d’altres, la
prestació de serveis per a la cooperativa i amb el seu propi
personal que consisteixi en la realització de tasques agràries o
altres d’anàlogues en les explotacions esmentades i a favor de
les seves persones sòcies.

Disposició addicional segona
Document únic electrònic

La conselleria competent en matèria de cooperatives ha
d’adoptar les mesures necessàries perquè un document
electrònic possibiliti la constitució de les microcooperatives, la
seva posada en marxa i el seu assessorament, i s’han de
formalitzar convenis amb les institucions, les administracions
i les societats que puguin col·laborar per al seu millor
funcionament.

Disposició addicional tercera
Punts d’atenció a persones emprenedores

1. La conselleria competent en matèria de cooperatives ha
d’habilitar punts d’atenció a persones emprenedores per a la
creació de microcooperatives amb àmbit d’actuació a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Fins que resulti aplicable el que s’estableix en la disposició
addicional segona, els punts d’atenció a persones emprenedores
per a la creació de microcooperatives de les Illes Balears han
de realitzar les activitats que els encomani l’òrgan competent
en matèria de cooperatives.

3. Tots els serveis del punt d’atenció a persones emprenedores
de microcooperatives de les Illes Balears han de ser gratuïts.

Disposició final primera
Desplegament normatiu

S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears per
dictar totes les disposicions reglamentàries que siguin
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria 
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Iago Negueruela Vázquez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11022/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general d'aquest en matèria de transport públic.

Palma, a 9 d'octubre de 2018
La diputada
Margalida Cabrer i González
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 11134/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb l'aplicació de
la Llei d'igualtat.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
en relació amb la política general d'aquest pel que fa a
l'aplicació de la Llei d'igualtat.

Palma, a 9 d'octubre de 2018
La diputada
Sandra fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 11135/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
en relació amb la política general d'aquest quant a habitatge.

Palma, a 9 d'octubre de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 10980/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Mallorca 2013.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Mallorca l'any 2013?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

B)
RGE núm. 10981/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Mallorca 2014.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Mallorca l'any 2014?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

C)
RGE núm. 10982/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Mallorca 2015.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Mallorca l'any 2015?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

D)
RGE núm. 10983/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Mallorca 2016.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Mallorca l'any 2016?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

E)
RGE núm. 10984/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Mallorca 2017.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Mallorca l'any 2017?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

F)
RGE núm. 10985/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Menorca 2013.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Menorca l'any 2013?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

G)
RGE núm. 10986/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Menorca 2014.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Menorca l'any 2014?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

H)
RGE núm. 10987/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Menorca 2015.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Menorca l'any 2015?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

I)
RGE núm. 10988/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Menorca 2016.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Menorca l'any 2016?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

J)
RGE núm. 10989/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Menorca 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Menorca l'any 2017?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

K)
RGE núm. 10990/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Eivissa 2013.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa d'Eivissa l'any 2013?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

L)
RGE núm. 10991/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Eivissa 2014.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa d'Eivissa l'any 2014?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

M)
RGE núm. 10992/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Eivissa 2015.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa d'Eivissa l'any 2015?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

N)
RGE núm. 10993/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Eivissa 2016.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa d'Eivissa l'any 2016?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

O)
RGE núm. 10994/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Eivissa 2017.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa d'Eivissa l'any 2017?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

P)
RGE núm. 10995/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Formentera
2013.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Formentera l'any
2013?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Q)
RGE núm. 10996/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
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relativa a infraestructures de sanejament a Formentera
2014.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Formentera l'any
2014?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

R)
RGE núm. 10997/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Formentera
2015.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Formentera l'any
2015?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

S)
RGE núm. 10998/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Formentera
2016.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Formentera l'any
2016?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

T)
RGE núm. 10999/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures de sanejament a Formentera
2017.

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

Quina ha estat la inversió en manteniment i millora de les
infraestructures de sanejament a l'illa de Formentera l'any
2017?

Palma, a 8 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

U)
RGE núm. 11015/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Impost de turisme sostenible, 1.

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

Dels recursos recaptats l'any 2016 per l'Impost de turisme
sostenible, quin percentatge ha estat pagat com a conseqüència
de l'execució dels corresponents projectes?

Palma, a 9 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

V)
RGE núm. 11016/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Impost de turisme sostenible, 2.

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

Dels recursos recaptats l'any 2017 per l'Impost de turisme
sostenible, quin percentatge ha estat pagat com a conseqüència
de l'execució dels corresponents projectes?

Palma, a 9 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

W)
RGE núm. 11017/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Impost de turisme sostenible.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Dels recursos recaptats l'any 2018 per l'Impost de turisme
sostenible, quin percentatge ha estat pagat com a conseqüència
de l'execució dels corresponents projectes?

Palma, a 9 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 11127/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a designació d'una
assessora especialista en el concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista en pediatria (1).

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

En el BOIB núm. 124, de 9 d'octubre de 2018, es publica la
Resolució del director general de Salut de les Illes Balears, de
3 d'octubre de 2018, per la qual es fa pública la designació
d'una assessora especialista en el concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista en pediatria, concretament la Sra. Antonia
Massanet Medrano, tècnica en assessorament lingüístic.

Ens pot informar el Govern si aquesta persona forma part
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Y)
RGE núm. 11128/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a designació d'una
assessora especialista en el concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista en pediatria (2).

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

En el BOIB núm. 124, de 9 d'octubre de 2018, es publica la
Resolució del director general de Salut de les Illes Balears, de
3 d'octubre de 2018, per la qual es fa pública la designació
d'una assessora especialista en el concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista en pediatria, concretament la Sra. Antonia
Massanet Medrano, tècnica en assessorament lingüístic.

En cas que aquesta persona no formi part de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ens pot
confirmar de la no-disponibilitat de cap tècnic de la CAIB per
prestar aquest assessorament?

Palma, a 10 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Z)
RGE núm. 11129/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a designació d'una
assessora especialista en el concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista en pediatria (3).

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

En el BOIB núm. 124, de 9 d'octubre de 2018, es publica la
Resolució del director general de Salut de les Illes Balears, de
3 d'octubre de 2018, per la qual es fa pública la designació
d'una assessora especialista en el concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista en pediatria, concretament la Sra. Antonia
Massanet Medrano, tècnica en assessorament lingüístic.

Ens pot informar de les raons per les quals es designa una
persona especialista en lingüística en un concurs oposició per
a metges pediatres, especialitat deficitària en aquesta comunitat
autònoma i on no es cobreixen totes les places vacants?

Palma, a 10 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

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 17 d'octubre de 2018, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11152/18, rectificada amb els escrits RGE

núm. 11164/18 i 11182/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a valoracions de les actuacions arran de la
catàstrofe a la zona de llevant de Mallorca.

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.
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Com valora el Govern les actuacions dutes a terme arran de
la torrentada de dimarts passat a Sant Llorenç d'Es Cardassar
i a la zona de llevant de Mallorca?

Palma, a 15 d'octubre de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
RGE núm. 11188/18, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política migratòria i humanitària.

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.

Què opina la Sra. Presidenta de l'asil polític demanat pels
ciutadans algerins arribats a les darreres pasteres?

Palma, a 16 d'octubre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

C)
RGE núm. 11194/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a modernització d'establiments turístics.

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.

Considera el Govern que la caiguda dràstica de la inversió
en modernització d'establiments turístics ha de dur a canviar la
disposició addicional 3a de la Llei 6/2017?

Palma, a 16 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 11195/18, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a manteniment de torrents.

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.

Estan els torrents de gran cabal suficientment nets i amb el
manteniment adequat per als pròxims mesos?

Palma, a 16 d'octubre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 11196/18, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
implicació en la reclamació del Corredor Mediterrani.

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 implicació hi ha hagut des del Govern en la
reivindicació del Corredor Mediterrani?

Palma, a 16 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 11197/18, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inspecció turística.

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.

Té pensat el Govern obrir una inspecció interna en relació
amb les denúncies arxivades sobre lloguer turístic a Poble
Espanyol Apartments?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

G)
RGE núm. 11198/18, del diputat David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Museu de Mallorca.

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.
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Des de quan té constància el GOIB de les mancances en la
conservació de les peces del Museu de Mallorca derivades dels
problemes de gestió?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

H)
RGE núm. 11199/18, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a habitatge buit.

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

Té pensat el Govern fer alguna cosa amb els 35.000
habitatges que s'han deixat de comercialitzar turísticament per
tal que aquests que estan buits passin a mobilitzar-se per un
lloguer anual o de llarga durada?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

I)
RGE núm. 11200/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conclusions del
recent informe sobre l'estat de la pobresa.

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.

Què pensa aquest govern de les conclusions del recent
informe sobre l'estat de la pobresa, elaborat per la Xarxa per la
Inclusió Social-EAPN Balears?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

J)
RGE núm. 11201/18, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acord entre el Govern central i Podemos en relació amb els
pressuposts generals de l'Estat per a 2019.

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 valoració fa el Govern de les Illes Balears respecte
de l'acord entre el Govern central i Podemos en relació amb el
Projecte de pressuposts generals de l'estat per a 2019?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

K)
RGE núm. 11202/18, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions a la central tèrmica de Maó.

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 valora el Govern les actuacions dutes a terme a la
central tèrmica de Maó per tal de reduir les emissions
contaminants?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

L)
RGE núm. 11203/18, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres en
el Col·legi de Sant Jordi a Eivissa.

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.

Quan té previst el Govern dur a terme les obres necessàries
en el Col·legi de Sant Jordi a Eivissa per tal d'evitar els
problemes d'inundacions que pateix?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

M)
RGE núm. 11204/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a indemnització o
plus per residència en els pressuposts de 2019.

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

Sra. Consellera de Salut, pensa incorporar la indemnització
o plus per residència en els pressuposts per a 2019?
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Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

N)
RGE núm. 11205/18, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desacceleració de l'activitat econòmica.

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.

Considera preocupant la situació de desacceleració de
l'activitat econòmica que s'està produint a Balears i a la resta
d'Espanya?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

O)
RGE núm. 11206/18, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de l'empresa CEMEX.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern davant
l'anunci del tancament de l'empresa CEMEX?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

P)
RGE núm. 11207/18, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibicions com a forma d'assolir els objectius
mediambientals.

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.

Sra. Presidenta, considera que prohibir és la millor forma
d'assolir els objectius mediambientals?

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2018, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11080/18, del diputat Antoni Reus i Darder,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
cobertura informativa de les inundacions al llevant de
Mallorca, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora la cobertura de les inundacions a Sant Llorenç
i al llevant de Mallorca per part dels serveis informatius d'IB3?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El diputat
Antoni Reus i Darder

B)
RGE núm. 11125/18, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pluralitat política: percentatges d'interrelació amb els
partits polítics, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Seguint els indicadors que s'usen en altres comunitats,
poden donar a conèixer els percentatges que es dediquen a cada
grup parlamentari i a cada partit polític en els programes
d'informació, així com el percentatge de telespectadors o
votants per partit polític que s'informen a través de la nostra
radiotelevisió autonòmica?

Palma, a 10 d'octubre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
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C)
RGE núm. 11136/18, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiència d'IB3, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora que IB3 estigui ja per sota del 2% d'audiència?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

D)
RGE núm. 11137/18, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
laboral dels treballadors dels serveis informatius, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina és la situació laboral dels treballadors dels serveis
informatius a dia d'avui?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

E)
RGE núm. 11138/18, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indicacions d'IB3 a les productores sobre el personal que
han de contractar, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Per què des d'IB3 es donen indicacions a les productores
sobre el personal que han de contractar?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

F)
RGE núm. 11139/18, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions de l'estudi sobre el model d'IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Es coneixen ja les conclusions de l'estudi encarregat sobre
el model d'IB3 i la viabilitat d'implantar-ne de nous?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

G)
RGE núm. 11141/18, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
millora de la ubicació de les càmeres del temps a Maó i
Ciutadella, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Hi ha previst millorar la ubicació de les càmeres del temps
a Maó i Ciutadella?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 11143/18, del diputat Damià Borràs i

Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions previstes en equipaments tecnològics, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines prioritats ha establert la direcció de l'Ens per tal
d'efectuar les inversions previstes en equipaments tecnològics
i desenvolupar la funció de servei públic que té encomanada?
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Palma, a 11 d'octubre de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

I)
RGE núm. 11144/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

11151/18), de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a presentació de la
programació de la nova temporada, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora el director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió IB3 la presentació de la programació de la nova
temporada?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan

J)
RGE núm. 11145/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a digitalització, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina despesa es preveu fer per a la digitalització del
sistema de ràdio i televisió?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

K)
RGE núm. 11146/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a internalització de serveis, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quants serveis externalitzats té previst internalitzar IB3 de
manera que es puguin incorporar les partides necessàries al
pressupost de la CAIB de 2019?

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 376/16, presentada pel diputat
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a abolició de la tauromàquia a les Illes Balears.

Han estat alguns grups parlamentaris que han tirat endavant
la Proposició de llei per regular les corregudes de toros a totes
les Illes Balears. En aquest sentit el Govern no ha promogut la
modificació de la Llei 1/1992, de benestar animal per abolir la
tauromàquia.

Palma, 17 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 397/16, presentada pel diputat
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a peticions del Consell de Menorca quant a una
possible modificació de la Llei agrària.

Només s’han fet algunes consideracions tècniques relatives
a la redacció dels informes de construccions agràries sense
referències a la modificació futura de la llei.

Palma, 17 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3247/16, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per introduir l'habitatge per
arrendament de llarga durada, 1.

Totes les mesures desenvolupades per promoure el lloguer
social al llarg de la present legislatura a Eivissa i al conjunt de
les Illes Balears s’han incorporat a la Llei 5/2018, de 19 de
juny, de l’habitatge de les Illes Balears, que es va publicar al
BOIB núm. 78, el 26 de juny d’enguany.

Palma, 17 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-029.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-029.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=45


BOPIB núm. 161 -  19 d'octubre de 2018 9179

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 10994/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ingressos anuals del port
de Fornells.

Ingressos anuals del port de Fornells
Any 2014: 408.840,79€
Any 2015: 397.148,15€

Palma, 2 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7423/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a pàrquing de la
finca Son Real.

La totalitat de la finca pública de Son Real i el seu entorn es
troba declarada bé d’interès cultural amb la categoria de zona
arqueològica pel Consell de Mallorca en sessió ordinària de
data de 3 de juny de 2010. D’acord amb Planimetria adjunta a
l’expedient de declaració. No hi ha cap jaciment arqueològic on
es troba situat l’actual aparcament.

El visor cartogràfic del departament de Cultura, Patrimoni
i Esports del Consell de Mallorca, sense que se’n pugui derivar,
en cap cas, efectes jurídics vinculants, mostra que no hi ha cap
jaciment arqueològic on es troba situat l’actual aparcament.

La documentació gràfica del Bé Catalogat amb número de
codi JA19 segons el Catàleg de Protecció del Patrimoni del
Municipi de Santa Margalida, aprovant inicialment en sessió
del ple de l’ajuntament de data 31 de març de 2014, mostra que
no hi ha cap jaciment arqueològic on es troba situat l’actual
aparcament.

S’ha sol·licitat informe a l’òrgan competent (Consell de
Mallorca) per dictaminar l’existència de jaciment arqueològic
i les mesures de protecció a adoptar.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicent Vidal Matas

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 9141/17 i 9151/17 a 9153/17,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a persones
beneficiades de les ajudes per habitatge a les illes de
Mallorca, d'Eivissa, de Menorca i de Formentera.

Ajudes a la rehabilitació edificis Pla Estatal d’Habitatge
2013-2017
Anys 2013 i 2014
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 0

Any 2015
Mallorca 469.343€ núm. 20
Menorca, Eivissa 
i Formentera 0 

Any 2016
Mallorca 460.463€ núm. 32
Menorca 42.352,70€ núm. 3
Eivissa 125.183,59€ núm. 3
Formentera 0 

Any 2017
Mallorca 552.841,03€ núm. 43
Menorca   27.080,63€ núm. 2
Eivissa   48.000,00€ núm. 1
Formentera 0 

Total 
Mallorca 1.482.627,03€ núm. 95
Menorca      69.433,33€ núm. 5
Eivissa    173.183,59€ núm. 4
Formentera 0 

Ajudes ARRU (àrees de rehabilitació i regeneració urbanes) pla
estatal d’habitatge 2013-2017

Anys 2013, 2014 i 2015
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 0 

Any 2016
Mallorca, Eivissa i Formentera 0
Menorca  456.436,3€ núm. 61

Any 2017
Mallorca  298.389,93€ núm. 48
Menorca  403.604,76€ núm. 76
Eivissa i Formentera 0

Total
Mallorca  298.389,93€ núm. 48
Menorca  860.041,07€ núm. 137
Eivissa i Formentera  0

Ajudes al lloguer d’habitatge Pla estatal d’habitatge 2013-2017

Anys 2013 i 2014
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 0

Any 2015
Mallorca 1.192.210,32€ núm. 606
Menorca    114.448,37€ núm. 69
Eivissa    120.011,27€ núm. 55
Formentera 0 

Any 2016
Mallorca 2.067.103,20€ núm. 1061
Menorca    398.036,03€ núm. 234
Eivissa    223.593,02€ núm. 101
Formentera        4.360,13€ núm. 2

Any 2017
Mallorca 3.481.562,40€ núm. 1695
Menorca    596.824,85€ núm. 336
Eivissa    396.582,72€ núm. 174
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Formentera      23.561,42€ núm. 6

Total
Mallorca 6.740.875,92€ núm. 3362
Menorca 1.109.309,25€ núm. 639
Eivissa    740.187,01€ núm. 330
Formentera         27.921,55€ núm. 8

 
Ajuda al lloguer d’habitatge Fons Propis CAIB

Any 2017
Eivissa    212.952,00€ núm. 71
Formentera      72.000,00€ núm. 24

Palma, 31 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 9565/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a ports.

Els següents ports de gestió directa disposen de màquines
d’aspiració d’aigües i residuals: Andratx, Sóller, Cala Rajada,
Cala Bona, Portocristo, Portocolom, Portopetro, Cala Figuera,
Colònia de Sant Jordi, Ciutadella (equip mòbil), Fornells
(equip mòbil) i Sant Antoni de Portmany. Quant als clubs
nàutics i ports esportius de gestió indirecta, tots disposen
d’aquest servei.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 10373/17, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a embarcacions destinades a Eivissa per
evitar fondejos sobre posidònia.

A través del Servei de vigilància de les praderies de
posidònia i assistència al fondeig al Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera disposava l’estiu del 2017 de sis
embarcacions.

A més, l’IBANAT disposa de dues embarcacions i dos
vigilants marins propis per a realitzar aquesta feina.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 10374/17, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a embarcacions destinades a Formentera
per evitar fondejos sobre posidònia.

A través del Servei de vigilància de les praderies de
posidònia i assistència al fondeig al Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera disposava l’estiu del 2017 de sis
embarcacions, amb la qual cosa s’ha incrementat, respecte de
l’any anterior, el nombre de treballadors i de barques que s’hi
dediquen (n’hi havia dues) i la superfície de vigilància, ja que
s’hi inclouen els llocs d’importància comunitària (LIC) de Cala
Saona per l’oest i des Caló per l’est.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 10375/17, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a embarcacions destinades a Mallorca per
evitar fondejos sobre posidònia.

A través del Servei de vigilància de les praderies de
posidònia i assistència al fondeig, a Mallorca s’han destinat tres
embarcacions, de manera que l’IBANAT ha passat de tenir 0 a
3 embarcacions.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 10377/17, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a embarcacions destinades a Menorca per
evitar fondejos sobre posidònia.

A través del Servei de vigilància de les praderies de
posidònia i assistència al fondeig, a Menorca s’han destinat una
embarcació, de manera que l’IBANAT ha passat de tenir 0 a 1
embarcació.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 14213/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de ferrocarril històric associat
a una col·lecció museogràfica a finançar amb càrrec a la
recaptació de l'impost d'estades turístiques a les Illes
Balears.

Actualment s’està treballant en la fórmula jurídica de la
col·laboració institucional per gestionar el futur museu del
ferrocarril. També s’està estudiant l’adopció dels acords als que
s’han d’arribar amb l’associació Ferrocaib, propietària de part
del material ferroviari.
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En tot aquest procés, s’està comptant amb el suport de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que assessora sobre
la fórmula de gestió a adoptar en el futur museu.

Palma, 17 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 568/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estudi de necessitats d'habitatge a Formentera.

Tal i com es va acordar amb el Consell Insular de
Formentera, la primera fase d’aquest estudi forma part d’un
treball més ample que es completarà i després es presentarà
públicament. Mentrestant, és un document intern de feina.

Palma, 20 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 4493/18 i 4494/18,
presentades per la diputada Sandra Fernández i Herranz,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a habitatge de
protecció oficial (HPO) de titularitat pública i privada.

La informació que disposa la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat es a l’arxiu que s’adjunta.

Palma, 31 de juliol de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5056/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nombre total d'altes i baixes de metges
a les Illes el 2017.

Altes: 803
Baixes voluntàries: 91(*)

(*) Aquesta xifra no contempla excedències, jubilacions ni
incapacitats permanents.

Palma, 10 d’agost de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 5060/18, 5061/18 i 5063/18 a
5066/18, presentades per la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre
total d'altes i baixes de metges a l'Hospital Can Misses, a

atenció primària a Formentera, a l'Hospital Son Espases, a
l'Hospital Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor i a
l'Hospital d'Inca.

Consideracions prèvies:
1. El Sr. Juli Fuster no és director gerent de l’Ibsalut; és

director general.
2. El director general no va proporcionar informació sobre

altes i baixes de metges. Es va limitar a valorar unes dades,
a petició d’un mitjà de comunicació. No es pot respondre
les tres primeres parts de la pregunta, ja que no
especifiquen dates concretes. S’ha de tenir en compte que
només l’any 2017 es varen produir més de 13.100
moviments d’altes i baixes de metges al Servei de Salut.

Hospital Altes metges
2017

Altes metges
2018

Contractes
metges 2017

Can Misses 214 212 169

Formentera 20 21 12

Son Espases 1.027 1.024 --

Son Llàtzer 493 483 --

Manacor 225 223 203

Inca 196 195 52

*Al llarg de l’any 2018 està prevista la incorporació de nous
professionals

Palma, 10 d’agost de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 5368/18 i 5369/18,
presentades pel diputat Vicenç Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a trobada d'un pot amb
l'etiqueta identificativa com virus Èbola (1 i 2).

El protocol activat va ser el d’actuació front a substàncies
desconegudes i potencialment perilloses.

Dia 27 de maig el Centre Nacional de Microbiologia va
confirmar “negatiu” el resultat del PCR. Quant a l’origen del
pot, està sent investigat per les forces i cossos de seguretat.

Palma, 7 d’agost de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A les Preguntes RGE núm. 6233/18, 6238/18 a 6240/18,
presentades pel diputat Enric Casanova i Peiró, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a beneficiaris de
programes del SOIB 30 a Eivissa, Mallorca, Menorca i
Formentera.

SOIB 30 Menorca
Ajuntament de Ciutadella Menorca 10
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Ajuntament de Maó Menorca 10
Ajuntament de Maó Menorca 10
Consell Insular de Menorca Menorca 11

SOIB 30 Eivissa
Ajuntament de Santa Eulària des Riu Eivissa 12
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia Eivissa 12

SOIB 30 Mallorca
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) Mallorca 10
Consell Insular de Mallorca Mallorca 11
Ajuntament de Calvià/IFOC Mallorca 10
Ajuntament de Calvià/IFOC Mallorca 10
Ajuntament d’Inca Mallorca 13
Ajuntament d’Inca Mallorca 11
Ajuntament d’Inca Mallorca 10
Ajuntament d’Inca Mallorca 10
Ajuntament d’Inca Mallorca   0
Ajuntament d’Esporles Mallorca 10
Ajuntament d’Esporles Mallorca 10
Palmaactiva Mallorca 10
Palmaactiva Mallorca 10
Ajuntament de Llucmajor Mallorca 10
Ajuntament d’Artà Mallorca 11
Ajuntament de Felanitx Mallorca 10

SOIB 30 Formentera
Consell Insular de Formentera Formentera   8

Palma, 1 d’agost de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 6234/18 a 6237/18,
presentades pel diputat Enric Casanova i Peiró, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a beneficiaris de
programes Joves Qualificats a Eivissa, Mallorca, Menorca
i Formentera.

Joves qualificats Menorca
Des del SOIB s’ha gestionat el programa Joves Qualificats,

el qual al 2017 va tenir 12 beneficiaris a l’illa de Menorca.

Joves qualificats Eivissa
Des del SOIB s’ha gestionat el programa Joves Qualificats,

el qual al 2017 ha tengut 2 beneficiaris a l’illa d’Eivissa.

Joves qualificats Mallorca
Des del SOIB s’ha gestionat el programa Joves Qualificats,

el qual al 2017 va tenir 54 beneficiaris a l’illa de Mallorca.

Joves qualificats Formentera
Des del SOIB s’ha gestionat el programa Joves Qualificats,

el qual al 2017 va tenir 2 beneficiaris a l’illa de Formentera.

Palma, 1 d’agost de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 6241/18 a 6244/18,
presentades pel diputat Enric Casanova i Peiró, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a beneficiaris de
programes de formació dual a Eivissa, Mallorca, Menorca
i Formentera.

FP DUAL Menorca
Ajuntament de Ferreries:  14 beneficiaris
Centre Bit Menorca: 9 beneficiaris

FP DUAL Eivissa
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia: 8 beneficiaris

FP DUAL Mallorca
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears: 27
beneficiaris
Fundació per a la Formació i la Recerca (FFR): 2 beneficiaris
Fundació per a la Formació i la Recerca (FFR): 15 beneficiaris
S’Algar Formació: 8 beneficiaris
ASINEM: 0 beneficiaris
TESLA: 14 beneficiaris
Ajuntament d’Inca: 5 beneficiaris
Ajuntament d’Inca: 5 beneficiaris
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 0 beneficiaris
Ajuntament d’Inca: 0 beneficiaris
Ajuntament d’Inca: 0 beneficiaris
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 1 beneficiari
Ajuntament d’Inca: 12 beneficiaris
Muévete Formación, SL: 0 beneficiaris
Fundació per a la Formació i la Recerca (FFR): 10 beneficiaris
Fundació per a la Formació i la Recerca (FFR): 3 beneficiaris
Societat Cooperativa Jovent: 15 beneficiaris
Societat Cooperativa Jovent: 16 beneficiaris

Joves qualificats Formentera
No es va presentar cap projecte.

Palma, 1 d’agost de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 6263/18, presentada per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estació de bombeig d'Es Migjorn
Gran.

En resposta a la seva pregunta l’informem que l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
gestiona el sistema general de sanejament i depuració de
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l’aglomeració urbana d’Es Migjorn Gran, de conformitat amb
el Conveni de col·laboració formalitzat el 22 de gener de 1997.

En l’esmentat conveni, l’ABAQUA (llavors IBASAN) es va
comprometre a construir i explotar l’estació d’Es Migjorn Gran
i les seves instal·lacions complementàries (entenents com a tals
els sistemes col·lectors i de restitució d’efluents en el medi, així
com les escomeses elèctriques associades).  Per a la definició
de les obres, l’ajuntament d’Es Migjorn Gran va aprovar i
autoritzar la ubicació dels diferents elements que conformen el
sistema general de sanejament. La posada en funcionament de
les infraestructures es va dur a terme a principis de l’any 2003.

Posteriorment, en el període 2006-2007, l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears va promoure la
urbanització i construcció de naus modulables en el Polígon
Industrial d’Es Migjorn Gran. A pesar de les reunions i avisos
realitzats des de l’Agència, l’estació de bombament general de
nucli urbà (EBAR) va quedar ubicada en l’interior d’una
d’aquestes naus, la qual és de propietat municipal i s’utilitza
com a magatzem municipal.

Des de llavors hi va haver diverses peticions per part de
l’ajuntament perquè l’Agència assumís el finançament del
trasllat de l’EBAR.

El 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran
va signar un Conveni de col·laboració amb les propietaris
d’una parcel·la propera a l’actual estació de bombament a
l’objecte de traslladar-hi l’esmentada EBAR.

El Consell d’Administració de l’Agència del 21 d’abril de
2016 va autoritzar l’inici dels tràmits pel canvi d’ubicació de
l’estació de bombament d’Es Migjorn Gran.

Situació actual

La redacció del projecte va començar el mes d’agost de
2016, mentre que la tramitació per l’obtenció de les llicències,
autoritzacions i permisos preceptius es va iniciar el mes de
febrer de 2017, una vegada redactat el projecte bàsic.

Actualment ja s’han obtingut les autoritzacions següents:
• Declaració d’interès general en sòl rústic (Consell Insular
de Menorca).
• Informe favorable del Departament de Carreteres.
• Autoritzacions diverses de la Direcció General de Recursos
Hídrics.

Restant pendents:
• Atorgament de llicència municipal d’obres.
• Signatura conveni de col·laboració ABAQUA-Ajuntament
d’Es Migjorn.
• Cessió formal dels terrenys per a les obres (Ajuntament
d’Es Migjorn).

Conclusions

Una vegada es disposi de la llicència municipal d’obres, es
formalitzi la signatura del Conveni i es disposi dels terrenys per
escometre les obres es podrà procedir a la licitació dels treballs,
el termini dels quals s’estima en 7 mesos des de la signatura del
corresponent contracte.

Palma, 23 de juliol de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6382/18, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a espiròmetre a l'Hospital de Formentera.

S’ha autoritzat el 5 de juny el canvi de software de
l’espiròmetre de l’Hospital de Formentera, i està previst que
s’instal·li en breu.

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 6440/18, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a bacteris multirresistents.

Les mesures necessàries per afrontar el problema dels
bacteris multirresistents en l’àmbit sanitari i de l’alimentació
formen part del “Pla Nacional enfront de les resistències als
antibiòtics (PRAN SNS)” que va ser aprovat l’any 2014 en el
Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i
en el Ple de la Conferència Sectorial del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
(MAPAMA).

D’aquest Pla s’han anat realitzant informes que han estat
aprovats en aquests Consells sent l’últim presentat el que fa
referència al període 2016-2017. Com es recull en aquest últim
informe, el PRAN treballa en el desenvolupament de diferents
accions i mesures en la col·laboració de 6 Ministeris (Sanitat,
Agricultura, Economia, Educació, Interior i Defensa); totes les
comunitats autònomes i les dues ciutats autònomes (d’ara
endavant, CC.AA); 70 societats i associacions científiques,
col·legis professionals, organitzacions col·legials, laboratoris
de referència, universitats i més de 230 col·laboradors experts.

El PRAN està coordinat per l’Agència Espanyola del
Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS). Aquest Pla es
troba en línia amb les diferents directrius i recomanacions de la
Comissió Europea per aquesta matèria.

Durant l’any 2017 hi ha hagut dues reunions del Comitè
Institucional del PRAN del SNS, i múltiples altres reunions de
grups de treball vinculats al projecte que s’han continuat
desenvolupant al llarg del que duem de 2018.

A més, en el Ple del CISNS del 21 de juny de 2017 es van
aprovar per part de tots els consellers de salut de les CCAA i el
Ministeri de Sanitat, les línies prioritàries per a la
implementació del PRAN, que abasten els següents àmbits:
1. Implementació dels Programes d’Optimització de l’Ús

d’Antibiòtics (PROA) en l’àmbit hospitalari i d’atenció
primària
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2. Integració de laboratoris de referència com a suport al
Sistema Nacional de Vigilància d’Infeccions relacionades
amb l’assistència sanitària (IRAS) i al PRAN

3. Millorar el sistema d’informació sobre les resistències a
antibiòtics

4. Implementació de recomanacions i programes sobre
prevenció d’infeccions relacionades amb l’assistència
sanitària (IRES)

5. Implementació de proves de diagnòstic ràpid en el punt
d’atenció al pacient.

6. Formació dels professionals sanitaris de la salut humana

Aquests punts s’estan desenvolupant en diversos grups de
treball pels quals la nostra CA té designats 6 representants tant
de l’àmbit assistencial (d’atenció primària i d’atenció
hospitalària) com de la salut pública.

Pel que fa a les actuacions centrades en la nostra comunitat
autònoma, per desenvolupar i implementar el PRAN es va
constituir el Comitè Tècnic del PRAN de la CAIB el dia 7 de
febrer de 2017. Està format per professionals amb
representació de tots els sectors sanitaris de les Illes Balears, de
tots els serveis implicats en la matèria, de totes les categories
professionals implicades i també de gestors. El passat mes de
juny de 2018 va tenir lloc la darrera reunió fins ara. En aquesta
reunió del Comitè Tècnic es va celebrar una jornada de treball
PRAN-CAIB que va reunir a prop de 50 experts en la matèria
del món sanitari de la nostra comunitat per debatre i consensuar
les accions prioritàries pel desenvolupament del PRAN a la
CAIB.

La jornada es va estructurar en 6 ponències:
1. Implementació dels Programes d’Optimització d’Ús

d’Antibiòtics (PROA) en l’àmbit hospitalari i de l’atenció
primària.

2. Integració de laboratoris de referència com a suport al
Sistema Nacional de Vigilància d’IRAS i al PRAN

3. Millora del sistema d’informació sobre la resistència a
antibiòtics

4. Implementació de recomanacions i programes de prevenció
i d’infeccions relacionades amb l’assistència sanitària
(IRAS)

5. Implementació de proves de diagnòstic ràpid en el punt
d’atenció al pacient 

6. Comissions d’Infeccions i Política d’Antibiòtics

Amb aquestes aportacions es pretén tancar el document
estratègic del PRAN de la CAIB en el que s’ha estat treballant
el darrer any.

A més, altres actuacions destacables dutes a terme a la
nostra CA en aquesta matèria són:
• Participació de l’Hospital Son Espases en el projecte pilot

WASPSS (Programa Optimització Ús Antibiòtics). Aquest
projecte està finançat per l’Agència Espanyola del
Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) i hi participen
7 hospitals de 5 CCAA (Catalunya, Aragó, Andalusia,
Madrid i les Illes Balears). WASPSS és una eina que
integra tota la informació de la història clínica relacionada
amb la prescripció d’antibiòtics i les dades del laboratori de
microbiologia que inclouen les resistències, per oferir
suport als professionals. El pilotatge es desenvoluparà al
llarg de l’any 2018.

• Participació al projecte europeu JAMRAI (Resistència als
Antimicrobians i Infeccions relacionades amb l’assistència
sanitària antimicrobial “Resitance and HealthCare
Associated Infections”). L’objectiu principal n’és la
implementació de mesures per disminuir les resistències als
antibiòtics i les infeccions associades a l’assistència
sanitària. En aquest projecte participen 44 grups
d’investigadors de 28 països coordinats per França. Per part
d’Espanya formen part del projecte l’AEMPS, l’Institut
Carles III i 6 comunitats autònomes (Catalunya, Madrid,
Navarra, Múrcia, Andalusia i la CAIB). En aquest projecte
s’estan recollint en l’actualitat i de forma trimestral les
dades sobre consum d’antibiòtics i resistències de tots els
hospitals i l’atenció primària de les Illes Balears. També
s’estan realitzant diverses enquestes sobre les dificultats que
tenen les organitzacions sanitàries per implementar
programes d’optimització d’antibiòtics, de reducció de les
resistències i de prevenció de les infeccions relacionades
amb l’assistència sanitària.

A més, s’ha continuat amb projectes iniciats fa uns anys a
la nostra CA com són:
• Programa d’higiene de mans
• Desenvolupament d’un Sistema d’Informació

Microbiològica per la CAIB
• Projectes com el de: Resistència Zero, Pneumònia Zero,

Bacterièmia Zero
• Activitats formatives dirigides a professionals
• Difusió de les campanyes de conscienciació que s’han

llançat des del Ministeri dirigides a població i professionals
• Participació de professionals de la nostra CA en distints

projectes de recerca

En base a la informació de la que disposem a les nostres
bases de dades pel període 2015-2018 és la següent:

Per una banda les persones en les quals s’ha detectat al menys
un BMR (Bacteri multirresistent) en el transcurs de la seva
hospitalització són:

Any 2015: 1.113; any 2016: 1.251; any 2017: 1.217. A
l’any 2018 no es disposen encara de dades sòlides, s’està
tancant el primer semestre.

Es tracta de pacients identificats pel Servei de
Microbiologia i seguides pel Servei de Medicina Preventiva,
dins el Programa de Vigilància Epidemiològica dels Hospitals
de Son Espases i Son Llàtzer.

Respecte de la mortalitat relacionada amb les BMR, segons
les dades oficials que fa servir el Ministeri de Sanitat, l’any
2015 varen morir als hospitals públics de la CAIB 122
persones per aquestes causes. Les dades s’obtenen dels
registres dels CMBD (Conjunt Mínim Bàsic de Dades a l’alta
hospitalària) dels hospitals, segons una sèrie de codis
diagnòstics establerts que recullen les distintes resistències als
antimicrobians.

Respecte a l’any 2016 no es tenen dades fiables perquè
aquest any es va produir la migració del sistema de codificació
de malalties del CIE9mc al CIE10.

Pel que fa a l’any 2017, fent servir els mateixos codis que
fa fer servir el Ministeri, hem identificat als nostres hospitals un
total de 106 persones que varen morir tenint associada una
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resistència bacteriana entre els seus diagnòstics, però és
probable que la xifra s’acosti a la de l’any 2015 perquè falta
encara per tancar la codificació del darrer trimestre de
l’Hospital Son Llàtzer i resoldre alguns problemes de qualitat
de les dades de l’Hospital de Can Misses.

Els codis diagnòstics de resistències bacterianes que s’han
associat als casos d’alta per defunció són els següents:

Infecció per Staphylococcus aureus resistent a meticil·lina
com a causa de malalties classificades sota  un altre
concepte: 19
Resistència a antibiòtics betalactàmics no especificats: 4
Resistència a penicil·lines: 30
Resistència a beta lactamasa d’ampli espectre (ESBL): 19
Resistència a altres antibiòtics betalactàmics:  6
Resistència a vancomicina: 1
Resistència a quinolonas i fluoroquinolonas: 13
Resistència a múltiples antibiòtics: 29
Resistència a altre tipus d’antibiòtic especificat: 17
Total general: 138

La suma total no és de 106 sinó de 138 perquè hi ha casos
de persones mortes amb més d’un codi de resistència associada.

A més d’aquesta informació, que s’ha tret de l’explotació de
les dades del CMBD, cal comentar que es fa un seguiment dels
principals bacteris multiresistents segons el perfil de cada
hospital. Així per exemple, a l’hospital de Son Espases els
bacteris sobre les que es  fa seguiment són:
• Enterobacteris multirresistents, incloent els ceps productors

de B-lactamases d’espectre estès (BLEE) i carbapenemases
• Staphylococcus epidermis resistent a Linezolid
• Pseudomones aeruginosa multirresistent
• Acinetobàcter baumannii multirresistent
• Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina

També, des del primer trimestre del 2018, es disposa de
dades d’incidència de bactèries dels hospitals públics de la
CAIB en el marc del projecte JAMRAI. Les bactèries resistents
a les que es fa seguiment són:
• Enterobactèries productores de carbapenemases
• Escherichia coli productors de B-lactamases d’espectre

estès (BLEE)
• Klebsiella pneumoniae productors de B-lactamases

d’espectre estès (BLEE)
• Acinetobacter baumannii carbapenem resistent
• Pseudomones aeruginosa carbapenem resistent
• Staphylococcus aureus meticillin resistent
• Enterococco vancomicina resistent

Cal dir que recentment, el passat mes de maig, s’ha publicat
un estudi de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología (SEIM) sobre aquesta matèria que apunta que
podríem estar parlant d’un nombre molt més elevat de persones
mortes per aquesta causa. Aquest treball té un problema de
comptabilitat amb les dades oficials del Ministeri perquè
metodològicament el recompte s’ha fet de forma distinta. Però
donat que els resultats són alarmants, entenem que és un tema
que s’haurà de dur a debat al Comitè Institucional del PRAN
nacional a les properes reunions.

Finalment, esmentar que a Balears som capdavanters en recerca
sobre resistència a antibiòtics. L’aposta valenta en R+D+I que

està fent aquest Govern ens està donat aquests excel·lents
resultats palpables en aquests 3 projectes l’IDISBA:
• COMBATE-MAGNET- Un macro projecte europeu

público-privat, amb un pressupost total de quasi 170
milions d’euros. Hi participa el grup de recerca de micro
d’HUSE/IdIsBa. Implica que Balears està participant en
l’avaluació d’una nova estratègia per prevenir i tractar les
infeccions causades per bacteris Gram negatius, i en
l’establiment d’una xarxa epidemiològica pan-europea que
ajudarà a optimitzar la vigilància de la resistència
antibiòtica i les infeccions nosocomials a Europa. Al
consorci que duu endavant el projecte només hi ha quatre
membres espanyols: el Servei Madrileny de Salut, el Servei
Andalús de Salut i l’Institut Català de Salut, a més de
l’HUSE (dóna una idea de la potència que té el servei de
micro d’HUSE en aquest àmbit).

• Projecte NanoDiaBac- Nanofluidics for Ultrafast Diagnosis
of Bacterial Infections: és un projecte que just va finalitzar
a finals de 2017, i que té l’objectiu de desenvolupar noves
eines utilitzant nanotecnologia per a la identificació ràpida
de les infeccions bacterianes i la caracterització de la
resistència antibiòtica. Projecte europeu amb un pressupost
total de 747.000€, i en el que participa el grup de recerca en
infeccioses de l’IdisBa (liderat per Sion Riera de Medicina
Interna d’HUSE).

• Projecte “Targeting hypermutable “superbugs” in chronic
respiratory infections by optimised antibiotic combination
dosage regimens”. Aquest és un projecte finançat per
Austràlia, amb un pressupost total de quasi mig milió
d’euros, en el que hi participa el grup de microbiologia
d’HUSE. L’objectiu és desenvolupar noves estratègies
terapèutiques per combatre les infeccions per Pseudomonas
aeruginosa, que és un dels patògens més preocupants en
relació a les infeccions cròniques.

Palma, 18 de juliol de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

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

En aquests moments Ports de les Illes Balears està redactant
una Pla General de Ports d’acord amb el que estableix l’article
8 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes
Balears. Un cop finalitzada la seva tramitació i sigui aprovat,
s’iniciarà la tramitació d’un Pla d’usos i gestió específic del
port de Fornells, d’acord amb l’article 13 de la Llei 10/2005.

No obstant i atès que l’estat actual del Port de Fornells fa
necessàries una sèrie d’actuacions, s’ha redactat el projecte de
rehabilitació integral de les seves instal·lacions que es troba
actualment en informació pública i consultes per a la seva
tramitació.

Palma, 2 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6789/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació del desenvolupament de
l'article 60è de la Llei de coordinació de les policies locals.

El Govern de les Illes Balears i, en concret des de la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, s’està ja
donant compliment al mandat del legislador de l’article 60è de
la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears des de la seva aprovació al desembre de 2017
i ja ho feia amb anterioritat, donant el suport administratiu
tècnic i de gestió en matèria de policia local que al Consell
Insular de Formentera li ha calgut i ens ha sol·licitat.

Palma, 23 d’agost de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6790/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació del compliment de la
disposició addicional segona de la Llei de coordinació de les
policies locals, per al disseny del cos de la policia
autonòmica.

Del de l’aprovació de la Llei 11/2017, de 20 de desembre,
de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, s’ha
considerat prioritari treballar en el desenvolupament
reglamentari d’aquesta norma. Una vegada elaborat l’esborrany
de projecte, ja s’han iniciat els tràmits necessaris per a la seva
aprovació.

Posant en valor la tasca de l’ISPIB i del departament d’Interior
de la DG d’Emergències i Interior en aquest sentit i, seguint el
mandat del legislador, dins de les actuacions necessàries per a
poder proposar el model d’un cos de policia autonòmica de les
Illes Balears hi està, com a passa prèvia i indiscutible, la
implementació de mesures necessàries per a la creació d’una
escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, la qual ja es
preveu en el projecte de decret pel qual s’aprovi el reglament
marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
el qual s’aprovarà properament de forma definitiva.

Palma, 23 d’agost de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6795/18, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a situació de la constitució del nou
Consell Assessor de Dret Civil.

En data 7 de setembre de 2018, el Consell de Govern
aprovà el Decret 28/2018, pel qual es regulen diversos aspectes

del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears (BOIB
núm. 111, de 8 de setembre de 2018).

En data 14 de setembre de 2018, el Consell de Govern acordà
el nomenament dels vocals del Consell Assessor de Dret Civil
de les Illes Balears (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de
2018).

Palma, 17 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 7091/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resolució de suspensió de la Resolució de
la directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en
Salut de 2 de març de 2018, que declara l'extinció de
l'autorització de funcionament del Centre Hospitalari-
Residència de Cas Serres.

Adjunt la documentació sol·licitada.

Palma, 7 d’agost de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 7134/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a desglossament del deute de
l'Ibsalut amb l'Ajuntament de Marratxí.

Actualment queda per tramitar la liquidació del 4t trimestre
de 2017 que és de 14.041,03€ en concepte d’electricitat.
Aquesta liquidació està inclosa a l’annex de periodificació del
tancament de l’exercici 2017. Se tramitarà tot d’una que
s’habiliti el crèdit per pagar la periodificació que encara està
pendent.

Per una altra banda, en data 13 de juny de 2018, s’ha abonat
12.482€ corresponents a la liquidació del 1r trimestre de 2018.

Palma, 7 d’agost de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 7205/18, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a llei autonòmica del foc.

L’inform del recorregut dut a terme fins al moment pel que
fa a l’elaboració de l’avantprojecte de llei dels Serveis de
Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de les Illes
Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=57
http://xip.parlamentib.es/frge-201810320-12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=57
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-151.pdf#page=14


BOPIB núm. 161 -  19 d'octubre de 2018 9187

Des del mes de maig de 2016 i fins el dia d’avui s’ha dut a
terme reunions de treball dels diferents organismes competents
en la matèria, amb la finalitat d’assentar les bases i
posteriorment redactar un esborrany d’avantprojecte de llei dels
Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de les
Illes Balears, que, per primera vegada un Govern Autonòmic a
aquestes illes aborda.

A dia d’avui es continua treballant en un esborrany
consensuat, que doni solucions a les necessitats de cadascuna
de les institucions competents en aquesta matèria a la nostra
comunitat autònoma.

Quan s’arribi a la redacció d’un esborrany definitiu
s’iniciarà la tramitació interna preceptiva des de la Conselleria
que represento per poder aprovar l’avantprojecte de llei dels
Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvament de les
Illes Balears.

Palma, 6 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 7206/18 a 7209/18 i 7352/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en sanitat, en serveis socials, el mes de juny; i import de les
operacions del pendent de pagament computat a efectes del
càlcul del període de pagament de juny.

Total pendent de pagament a 30/06/2018 (deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
(milers d’euros)

Sanitat 119.258,52
Educació     2.297,53
Serveis socials        891,53
Resta    11.246,84

L’import sol·licitat a data 30 de juny és 3.185,83 milers
d’euros.

Palma, 16 de juliol de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 7244/18 a 7276/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
juliol de 2018.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 7277/18 a 7280/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 de juliol de 2018.

Consells Insulars       Import 
Consell Insular de Mallorca 32.242.137,66
Consell Insular de Menorca   5.416.275,42
Consell Insular d’Eivissa   5.849.572,67
Consell Insular de Formentera   2.391.573,00

Palma, 16 de juliol de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 7315/18 a 7347/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juliol
de 2018.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 7348/18 a 7351/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb els consells insulars a 1 de juliol de 2018.

Consells Insulars       Import 
Consell Insular de Mallorca 32.242.137,66
Consell Insular de Menorca   5.416.275,42
Consell Insular d’Eivissa   5.849.572,67
Consell Insular de Formentera   2.391.573,00

Palma, 16 de juliol de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 7414/18, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Baleares, relativa a ajudes a la
Mallorca 312.

Les ajudes han estat les següents:

2016  Club Ciclista Artanenc: 17.999,96€ (iva inclòs)
2017 Club Ciclista Artanenc: 72.600,00€ (iva inclòs)
2018 312 Bike&Tour, SL: 72.000,00€ (iva inclòs)
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Palma, 19 de juliol de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 7416/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Baleares, relativa a Mallorca 312.

Les ajudes han estat les següents:

2016  Club Ciclista Artanenc: 17.999,96€ (iva inclòs)
2017 Club Ciclista Artanenc: 72.600,00€ (iva inclòs)
2018 312 Bike&Tour, SL: 72.000,00€ (iva inclòs)

Palma, 23 de juliol de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 7417/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Baleares, relativa a places turístiques
de Palma.

S’adjunta la informació relativa a les places turístiques
donades d’alta al centre de Palma (codis postals 07001, 07002,
07003, 07004 i 07005) i a Santa Catalina (codi postal 07013).

Palma, 23 de juliol de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 7426/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a campanya de la renda 2018.

En relació amb la seva sol·licitud de resposta escrita,
informar-la que en data 25 de juliol de 2018 hem cursat petició
de les dades sol·licitades a la Secretaría Técnica del Consejo
Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión
Tributaria de l’Administració General de l’Estat, essent de la
seva competència la gestió d’aquestes dades. Tot d’una ens
facin arribar resposta a la consulta, li serà remesa.

Palma, 26 de juliol de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 8136/18 a 8165/18,
presentades per la diputada María Consuelo Huertas i

Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
inspeccions DGE (1 a 31).

Trobareu la resposta en document adjunt.

Palma, 13 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 8501/18, 8504/18, 8507/18,
8510/18, 8513/18,  8516/18, 8519/18, 8522/18, 8525/18,
8528/18, 8531/18, 8534/18, 8537/18, 8540/18, 8543/18,
8546/18, 8549/18, 8552/18, 8555/18, 8558/18, 8561/18,
8564/18, 8567/18, 8570/18, 8573/18, 8576/18, 8579/18,
8582/18, 8585/18, 8588/18, 8591/18, 8594/18, 8597/18,
8600/18, 8603/18, 8606/18, 8609/18, 8612/18, 8615/18,
8618/18, 8621/18, 8624/18, 8627/18, 8630/18, 8633/18,
8636/18, 8639/18, 8642/18, 8645/18, 8648/18 i 8651/18, del
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a relatives a import total recaptat en
aplicació de l’impost sobre estades turístiques corresponent
a la tipologia d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments
d’una, dues, tres, quatre i cinc estrelles, cinc estrelles gran
luxe, quatre estrelles superior, hotels apartaments d’una,
dues i tres estrelles, d’una, dues i quatre claus i de tres i
quatre claus superior, d’allotjaments no residencials
d’empreses turístiques i residencials, d’habitatges turístics
de vacances, d’habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística, d’hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme interior, d’hostals,
hostals-residència, pensions, posades i cases d’hostes,
campaments de turisme o càmpings, d’albergs i refugis,
d’altres establiments o habitatges de caràcter turístic a les
illes de Formentera, Menorca, Mallorca i Eivissa de
novembre de 2017 a gener de 2018; i a import total recaptat
en aplicació de l’impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d’embarcacions de creuer
turístic a les illes de Menorca, Mallorca i Eivissa en el
mateix període de temps.

Trobareu la resposta en document adjunt.

Palma, 17 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 8763/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a declaracions
responsables, 1.

A data 13 de setembre de 2018 i referit a l’illa de Mallorca
s’han presentat un total de 205 declaracions responsables
d’inici d’activitat de comercialització d’estades turístiques a
habitatges.
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Palma, 3 d’octubre de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 8764/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a declaracions
responsables.

El detall de les 205 declaracions responsables d’inici
d’activitat de comercialització d’estades turístiques a habitatges
presentades a l’illa de Mallorca es:

Per tipologies:
• 174 ETVPL (habitatges a edificis plurifamiliars)
• 19 ETV (habitatges a edificis unifamiliars)
• 12 ETV60 (dels quals 7 són habitatges a edificis

plurifamiliars i 5 a unifamiliars)

Per municipi:
60 a Alcúdia; 1 a Artà; 1 a Banyalbufar; 1 a Campos; 3 a

Capdepera; 6 a Felanitx; 3 a Inca; 1 a Lloret de Vistalegre; 1 a
Lloseta; 8 a Llucmajor; 1 a Manacor; 1 a Maria de la Salut; 1
a Petra; 54 a Pollença; 1 a Sant Llorenç des Cardassar; 19 a
Santa Margalida; 9 a Santanyí; 1 a Selva; 4 a Ses Salines; 3 a
Sineu; 21 a Sóller; 5 a Son Servera.

Palma, 3 d’octubre de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 8765/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a declaracions
responsables, 3.

El 100% de les DRIAT es revisen en el sentit que es
comprova si s’ha adjuntat a la DRIAT tota la documentació que
exigeix la Llei 6/2018, és a dir, acreditació de la personalitat;
certificat municipal acreditatiu d’estar a zona apta, certificat
acreditatiu de l’adquisició de les places turístiques; certificat
d’empadronament del propietari pel que fa a les
comercialitzacions previstes en el punt 20; documentació
acreditativa en els termes del punt 7 que a la comunitat es
permet la comercialització turística pel que fa als habitatges
sotmesos a propietat horitzontal; annex 6 del Decret 20/2015
complimentat.

De les 205 DRIAT presentades entre 1 d’agost i el 13 de
setembre de 2018 s’ha requerit o es requerirà aportar
documentació a 141 expedients i 64 DRIAT han presentat la
documentació exigida per la Llei 6/2018.

D’altra banda, de forma aleatòria o si hi ha altres motius
que ho justifiquen s’introdueixen les DRIATS en un circuït de
revisió, que consta de dues fases:

- El ciutadà declara a la DRIAT que disposa de tota una
sèrie de documentació que haurà d’aportar per completar
l’expedient administratiu de revisió.

- Una visita del servei d’inspecció per comprovar que la
realitat coincideix amb el declarat.

Palma, 3 d’octubre de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 8766/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a declaracions
responsables, 4.

La comprovació de les DRIAT seleccionades per revisió es
pot allargar més o manco. Hi intervenen diversos factors, entre
altres, els distints treballs d’inspecció que comporten les
competències derivades de la Llei turística vigent (restauració,
cotxes lloguer...) o bé el retorn del ciutadà en aportar la
documentació requerida.

Palma, 3 d’octubre de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 8769/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a projectes d'acord
amb la disposició addicional 3 de la Llei 6/2017.

Projectes Municipi Període Pressupost

1r  Projecte (hotel) Sóller 4t trimestre 2017 168.956,52€

2n Projecte (hotel
apartaments)

Santa
Margalida

4t trimestre 2017 503.850,00€

3r Projecte (hotel) Capdepera 1r trimestre 2018 4.909.894,70€

4t Projecte (hotel
apartaments)

Alcúdia 1r trimestre 2018 600.936,14€

5è  Projecte (hotel) Alcúdia 1r trimestre 2018 925.883,68€

6è Projecte (hotel) Calvià 2n trimestre 2018 998.990,00€

7è Projecte (hotel
apartaments)

Alcúdia 2n trimestre 2018 2.383.086,05€

8è Projecte (hotel
apartaments)

Santanyí 3r trimestre 2018 161.395,02€

9è Projecte (hotel
apartaments)

Son Servera 3r trimestre 2018 685.000,00€

10è Projecte
(apartaments)

Capdepera 3r trimestre 2018 1.134.196,88€

11è Projecte
(apartaments)

Pollença 3r trimestre 2018 120.753,10€

12è Projecte (hotel) Palma 3r trimestre 2018 334.473,48€

13è Projecte (hotel) Palma 3r trimestre 2018 2.170.488,24€

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=78
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=79


9190 BOPIB núm. 161 -  19 d'octubre de 2018

Total 15.097.903,81€

      
Palma, 3 d’octubre de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 8827/18, 8829/18, 8831/18,
8833/18 i 9119/18, presentades pel diputat Andreu Alcover
i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
import de les operacions comunicat a l’Administració
General de l’Estat en sanitat, en serveis socials, el mes de
juliol; i import de les operacions del pendent de pagament
computat a efectes del càlcul del període de pagament de
juliol.

Total pendent de pagament a 31/07/2018 (deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
(milers d’euros)

Sanitat 95.057,24
Educació   2.569,63
Serveis socials   1.537,78
Resta   9.912,80

L’import sol·licitat és 4.841,78 milers d’euros.

Palma, 17 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 8835/18 a 8901/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 d'agost de
2018.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços següents: 8835-8868 i 8869-8901.

Ordre de Publicació
AW)

A les Preguntes RGE núm. 8936/18 a 8968/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
setembre de 2018.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en el següent enllaç.

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 8969/18 a 8972/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 d'agost de 2018.

Consells Insulars       Import 
Consell Insular de Mallorca   2.372.557,56
Consell Insular de Menorca  30.487.998,91
Consell Insular d’Eivissa    4.394.855,30
Consell Insular de Formentera    4.803.406,24

Palma, 17 de setembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11147/18, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sobre el
conjunt d'actuacions del Govern de els Illes Balears davant
la situació d'emergència provocada per les inundacions a la
zona llevant de Mallorca el dia 9 d'octubre de 2018.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, conformement amb l'article 183 i 100 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 11012/18, de microcooperatives
de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11021/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 98 del Reglament de les cambra,
acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al dit
projecte fins al proper dia 5 de desembre.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=79
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=79
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=80
http://xip.parlamentib.es/frge-201810436-1
http://xip.parlamentib.es/frge-201810436-2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=97
http://xip.parlamentib.es/frge-201810436-3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-156.pdf#page=103


BOPIB núm. 161 -  19 d'octubre de 2018 9191

Ordre de Publicació

B)
Criteri favorable respecte de la presa en consideració de

la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de
protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, es dóna per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 11108/18, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual comunica el criteri favorable
respecte de la presa en consideració i manifesta la seva
conformitat amb la tramitació de la proposició de llei
esmentada.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Continuació de la tramitació i obertura del termini de

presentació d'esmenes de la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, havent estat presa en consideració la
proposició de llei esmentada pel Ple de la cambra,
conformement amb l'article 131.6 del Reglament del Parlament,
acorda de trametre-la a la Comissió d'Economia i d'obrir un
termini ordinari perquè s'hi puguin presentar esmenes, que
finalitzarà el proper dia 7 de novembre d'enguany.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 8425/18, de millora de les garanties s'accés a
l'habitatge. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11189/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
i, conformement amb l'article 100 i amb la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
proposició no de llei esmentada, es tramiti per aquest
procediment.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Proposta de tramitació directa i en lectura única per al

Projecte de llei RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones
en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 17 d'octubre de
2018, i atès el parer favorable d'aquesta, acorda de proposar al
Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura única del
projecte de llei esmentat.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Portaveus suplents del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 11124/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, i accepta la designació del diputat Josep Castells i
Baró com a portaveu suplent, als sols efectes de poder
participar, amb veu i vot, a les sessions de la Junta de
Portaveus.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Portaveus suplents del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 10705/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
i accepta la designació del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir
com a portaveu suplent, als sols efectes de poder participar,
amb veu i vot, a les sessions de la Junta de Portaveus.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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	A les Preguntes RGE núm. 7206/18 a 7209/18 i 7352/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, en serveis socials, el mes de juny; i import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de juny.
	A les Preguntes RGE núm. 7244/18 a 7276/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juliol de 2018.
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