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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 25 de gener de 2019, conformement amb el que disposen
els articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
i 117 i 148 del Reglament del Parlament, així com amb l'acord
adoptat pel Ple de la cambra, en sessió extraordinària del
proppassat dia 15 de gener, acorda de tramitar el Decret llei
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials
estratègics de les Illes Balears (RGE núm. 4/19), com a
projecte de llei pel procediment d'urgència.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies (fins al proper dia 4 de febrer de 2019) per tal que els
grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de
la cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini de
8 dies de presentació d'esmenes (fins al proper dia 13 de febrer
de 2019) i que es tramitin davant la Comissió d'Economia.
Palma, a 25 de gener de 2019
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 de dia 21 de
desembre, adoptà l'Acord següent:
61. Acord d'aprovació del Decret llei sobre projectes
industrials estratègics de les Illes Balears.
1. La indústria és reconeguda com un sector clau per al
desenvolupament econòmic dels països. No de bades,
l’expansió de l’activitat industrial ha estat transcendental per
impulsar la innovació tecnològica, la capacitat exportadora, la
sofisticació dels processos productius i, en definitiva, per
augmentar el creixement econòmic. Els efectes de les diferents
revolucions industrials, a més a més, han anat més enllà de
l’àmbit estrictament econòmic i han impulsat canvis importants
a l’àmbit social i demogràfic, com la generació d’una àmplia
classe mitjana.
Avui dia, la contribució de la indústria al creixement
mundial és dispar. Així, mentre a les economies emergents de
l’est asiàtic —Corea del Sud, la Xina i Tailàndia— la
contribució del sector industrial al creixement frega el 30% del
PIB, a les economies avançades a l’un i l’altre costat de
l’Atlàntic —EUA i UE-28— no supera el 15%, i a les Illes
Balears se situa en el 7,5 %. La pèrdua de pes que experimenta
la indústria a les Illes Balears es va iniciar fa més de trenta anys
i s’ha accentuat des de l’entrada del nou segle. Així, si l’any
1987 la indústria balear aportava prop del 10% del valor afegit
brut que es generava a les illes, actualment el seu pes es xifra
en el 7,5 %, un percentatge que es limita al 3,4 % en el cas de
la indústria manufacturera.

És arran de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les
Illes Balears, i més concretament des de l’aprovació pel
Consell de Govern, el 26 de gener de 2018, del Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025, quan, si bé es
reconeix que la definició d’aquest Pla coincideix amb un
context econòmic general favorable generat fonamentalment
pel sector dels serveis (hoteleria) i la recuperació del sector de
la construcció, quan afloren més clarament les debilitats del
sector industrial, assenyalades en el Pla, que són: la presència
limitada de la indústria en el teixit productiu regional, el
retrocés del secundari balear, la contracció creixent de la
producció manufacturera, la baixa especialització industrial, el
baix nivell tecnològic predominant, l’escassa participació en el
sistema d’innovació, l’elevada dependència dels costos de mà
d’obra i matèries primeres, la productivitat manufacturera
baixa; el magre retorn de la inversió, el baix nivell de
capitalització de l’activitat, la inversió insuficient, l’escassa
adopció i ús de les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC), el desajust per inadequació de la mà
d’obra, la manca de dimensió empresarial per assumir amb
garanties projectes innovadors d’àmbit global i afrontar els
reptes d’un mercat global, i la presència elevada d’unitats de
menor mida, entre d’altres.
Precisament, per tal d’aconseguir una expansió significativa
i sostenible del teixit industrial de les Illes Balears o la
consolidació d’aquest, i/o l’adopció de mesures adreçades a
garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat
a riscs per a la seva continuïtat, es va incloure en la Llei 4/2017
la figura dels projectes industrials estratègics, projectes que es
considera que, per l’indubtable interès social, tenen una
dimensió supramunicipal, és a dir, una incidència que
transcendeix l’àmbit municipal per la seva magnitud,
importància o característiques especials.
Aquests projectes estratègics van dirigits fonamentalment
a afavorir les inversions que siguin rellevants per a millorar o
consolidar el teixit industrial balear. S’ha de fer una menció
especial de tots els projectes destinats a reindustrialitzar zones
geogràfiques que hagin patit una pèrdua de pes remarcable de
la indústria dins la seva estructura econòmica, Així com de tots
els sectors industrials estratègics en risc real de veure
compromesa la seva continuïtat en el futur.
També és important deixar palesa la importància que té, a
l’hora de definir una proposta d’inversió com a projecte
estratègic, les seves implicacions de política energètica i
mediambiental. El repte que es vol assolir és el d’una indústria
neta i compromesa ambientalment, promovent tant l’eficiència
energètica com la disminució de les emissions a l’atmosfera.
Per tot l'anterior, és necessari i urgent simplificar i abreujar
tant com sigui possible els processos per aconseguir l’objectiu
esmentat en un termini mínim, garantint a la vegada la
sostenibilitat ambiental.
2. L’article 49 de l’Estatut d’autonomia permet al Govern
dictar mesures legislatives provisionals, en forma de decret llei,
en casos de necessitat extraordinària i urgent, les quals no
poden afectar matèries determinades. Es tracta d’una figura
inspirada en la que preveu l’article 86 de la Constitució
espanyola, l’ús de la qual ha produït una jurisprudència extensa
del Tribunal Constitucional. L’alt tribunal ha insistit que la
definició, per part dels òrgans polítics, d’una situació

BOPIB núm. 176 - 25 de gener de 2019

9957

d’extraordinària i urgent necessitat ha de ser explícita i
raonada, i que hi ha d’haver una «connexió de sentit», o relació
d’adequació, entre la situació excepcional i les mesures que es
pretengui adoptar, que han de ser idònies, concretes i d’eficàcia
immediata. És exponent d’aquesta doctrina constitucional la
recent Sentència 12/2015, de 5 de febrer, en la qual es recullen
els pronunciaments reiterats de l’alt tribunal sobre la utilització
d’aquest instrument normatiu.

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

Des de la Sentència 137/2011, de 14 de setembre, el
Tribunal Constitucional ha reconegut que la valoració de la
necessitat extraordinària i urgent pot ser independent de la seva
imprevisibilitat i, fins i tot, pot tenir l’origen en la inactivitat
prèvia de l’administració competent, sempre que hi concorri
efectivament l’excepcionalitat de la situació. Així mateix, el
Tribunal Constitucional, en la mateixa línia que l’anterior
Sentència 29/1986, de 20 de febrer, en la Sentència 237/2012,
de 13 de desembre, raona que no s’ha de confondre l’eficàcia
immediata de la norma provisional amb la seva execució
instantània i, per tant, s’ha de permetre que les mesures
adoptades amb caràcter d’urgència incloguin un posterior
desplegament normatiu i d’actuacions administratives
d’execució d’aquelles.

DECRET LLEI 5/2018 DE 21 DE DESEMBRE, SOBRE
PROJECTES INDUSTRIALS ESTRATÈGICS DE LES
ILLES BALEARS

3. El Decret llei té habilitació expressa en l’article 49 de
l’Estatut d’autonomia i es dicta a l’empara de les competències
que exerceix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
segons els apartats 21 i 34 de l'article 30 de l’Estatut
d’autonomia.
4. El Decret llei disposa de cinc articles, una disposició
derogatòria i una final. El primer dels articles està dedicat al
seu objecte i finalitat, el segon a definir el concepte de projecte
industrial estratègic i els seus requisits, el tercer a regular el
procediment per a la declaració d’una proposta d’inversió com
a projecte industrial estratègic, el quart a establir els efectes
d’aquesta declaració i, finalment, el cinquè a regular el
seguiment de les propostes declarades projectes industrials
estratègics.
Per això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
Primer. Aprovar el Decret llei sobre projectes industrials
estratègics de les Illes Balears, que s'adjunta a aquest Acord.
Segon. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i solAlicitar-li que validi el decret llei, d'acord amb
l'article 49.2 de l'estatut d'Autonomia.
Tercer. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria d'una sessió extraordinària en
l'ordre del dia de la qual es proposa que s'inclogui, d'acord amb
els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra, la
tramitació (debat i votació) sobre la validació o derogació del
decret llei esmentat.
Quart. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, tal com estableix l'article 97.2 del Reglament de la cambra,
habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar la celebració de la
sessió extraordinària esmentada en el punt anterior.

Palma, a 21 de desembre de 2018
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
A)

1. La indústria és reconeguda com un sector clau per al
desenvolupament econòmic dels països. No de bades,
l’expansió de l’activitat industrial ha estat transcendental per
impulsar la innovació tecnològica, la capacitat exportadora, la
sofisticació dels processos productius i, en definitiva, per
augmentar el creixement econòmic. Els efectes de les diferents
revolucions industrials, a més a més, han anat més enllà de
l’àmbit estrictament econòmic i han impulsat canvis importants
a l’àmbit social i demogràfic, com la generació d’una àmplia
classe mitjana.
Avui dia, la contribució de la indústria al creixement
mundial és dispar. Així, mentre a les economies emergents de
l’est asiàtic —Corea del Sud, la Xina i Tailàndia— la
contribució del sector industrial al creixement frega el 30% del
PIB, a les economies avançades a l’un i l’altre costat de
l’Atlàntic —EUA i UE-28— no supera el 15%, i a les Illes
Balears se situa en el 7,5 %. La pèrdua de pes que experimenta
la indústria a les Illes Balears es va iniciar fa més de trenta anys
i s’ha accentuat des de l’entrada del nou segle. Així, si l’any
1987 la indústria balear aportava prop del 10% del valor afegit
brut que es generava a les illes, actualment el seu pes es xifra
en el 7,5 %, un percentatge que es limita al 3,4 % en el cas de
la indústria manufacturera.
Arran de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les
Illes Balears, i més concretament des de l’aprovació pel
Consell de Govern, el 26 de gener de 2018, del Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025, encara que es
reconeix que la definició d’aquest Pla coincideix amb un
context econòmic general favorable generat fonamentalment
pel sector dels serveis (hoteleria) i la recuperació del sector de
la construcció, afloren clarament les debilitats del sector
industrial, assenyalades en el Pla, que són: la presència limitada
de la indústria en el teixit productiu regional; el retrocés del
secundari balear; la contracció creixent de la producció
manufacturera; la baixa especialització industrial; el baix nivell
tecnològic predominant; l’escassa participació en el sistema
d’innovació; l’elevada dependència dels costos de mà d’obra i
matèries primeres; la productivitat manufacturera baixa; el
magre retorn de la inversió; el baix nivell de capitalització de
l’activitat; la inversió insuficient; l’escassa adopció i ús de les
tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC); el
desajust per inadequació de la mà d’obra; la manca de dimensió
empresarial per assumir amb garanties projectes innovadors
d’àmbit global i afrontar els reptes d’un mercat global, i la
presència elevada d’unitats de menor mida, entre d’altres.
Precisament, per tal d’aconseguir una expansió significativa
i sostenible del teixit industrial de les Illes Balears o la
consolidació d’aquest, o l’adopció de mesures adreçades a
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garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat
a riscs per a la seva continuïtat, es va incloure en la Llei 4/2017
la figura dels projectes industrials estratègics, projectes que es
considera que, per l’indubtable interès social, tenen una
dimensió supramunicipal, és a dir, una incidència que
transcendeix l’àmbit municipal per la seva magnitud,
importància o característiques especials.
Aquests projectes estratègics van dirigits fonamentalment
a afavorir les inversions que siguin rellevants per a millorar o
consolidar el teixit industrial balear. S’ha de fer una menció
especial de tots els projectes destinats a reindustrialitzar zones
geogràfiques que hagin patit una pèrdua de pes remarcable de
la indústria dins la seva estructura econòmica; com també de
tots els sectors industrials estratègics en risc real de veure
compromesa la seva continuïtat en el futur.
També és important deixar palesa la importància que tenen,
a l’hora de definir una proposta d’inversió com a projecte
estratègic, les seves implicacions de política energètica i
mediambiental. El repte que es vol assolir és el d’una indústria
neta i compromesa ambientalment, promovent tant l’eficiència
energètica com la disminució de les emissions a l’atmosfera.
Per tot el que ha estat exposat, és necessari i urgent
simplificar i abreujar tant com sigui possible els processos per
aconseguir l’objectiu esmentat en un termini mínim, garantint
a la vegada la sostenibilitat ambiental.
2. L’article 49 de l’Estatut d’autonomia permet al Govern
dictar mesures legislatives provisionals, en forma de decret llei,
en casos de necessitat extraordinària i urgent, les quals no
poden afectar matèries determinades. Es tracta d’una figura
inspirada en la que preveu l’article 86 de la Constitució
espanyola, l’ús de la qual ha produït una jurisprudència extensa
del Tribunal Constitucional. L’alt tribunal ha insistit que la
definició, per part dels òrgans polítics, d’una situació
d’extraordinària i urgent necessitat ha de ser explícita i
raonada, i que hi ha d’haver una «connexió de sentit», o relació
d’adequació, entre la situació excepcional i les mesures que es
pretengui adoptar, que han de ser idònies, concretes i d’eficàcia
immediata. És exponent d’aquesta doctrina constitucional la
recent Sentència 12/2015, de 5 de febrer, en la qual es recullen
els pronunciaments reiterats de l’alt tribunal sobre la utilització
d’aquest instrument normatiu.
Des de la Sentència 137/2011, de 14 de setembre, el
Tribunal Constitucional ha reconegut que la valoració de la
necessitat extraordinària i urgent pot ser independent de la seva
imprevisibilitat i, fins i tot, pot tenir l’origen en la inactivitat
prèvia de l’administració competent, sempre que hi concorri
efectivament l’excepcionalitat de la situació. Així mateix, el
Tribunal Constitucional, en la mateixa línia que l’anterior
Sentència 29/1986, de 20 de febrer, en la Sentència 237/2012,
de 13 de desembre, raona que no s’ha de confondre l’eficàcia
immediata de la norma provisional amb la seva execució
instantània i, per tant, s’ha de permetre que les mesures
adoptades amb caràcter d’urgència incloguin un posterior
desplegament normatiu i d’actuacions administratives
d’execució d’aquelles.
3. El Decret llei té habilitació expressa en l’article 49 de
l’Estatut d’autonomia i es dicta a l’empara de les competències

que exerceix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
segons els articles 30.21, 30.24 i 42 de l’Estatut d’autonomia.
4. El Decret llei disposa de cinc articles, una disposició
derogatòria i una final. El primer dels articles està dedicat al
seu objecte i finalitat, el segon a definir el concepte de projecte
industrial estratègic i els seus requisits, el tercer a regular el
procediment per a la declaració d’una proposta d’inversió com
a projecte industrial estratègic, el quart a establir els efectes
d’aquesta declaració i, finalment, el cinquè a regular el
seguiment de les propostes declarades projectes industrials
estratègics.
Per això, el Consell de Govern a proposta del conseller de
Treball, Comerç i Indústria a l’empara de l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia, dicta el següent
Decret llei
Article 1
Objecte i finalitat
Aquest Decret llei té per objecte establir el procediment
administratiu per declarar com a projectes industrials
estratègics les propostes d’inversió definides en l’article
següent, d’acord amb els principis d’agilitació i simplificació
dels procediments administratius; així com també els efectes de
la declaració de projecte industrial estratègic i el seu seguiment.
Article 2
Concepte i requisits
1. Es podran considerar projectes industrials estratègics,
d’acord amb l’article 7 d de la Llei 4/2017, de 12 de juliol,
d’indústria de les Illes Balears, les propostes d’inversió per
implantar, ampliar, modificar o reindustrialitzar una o diverses
activitats industrials que tenguin com a resultat previsible una
expansió significativa i sostenible del teixit industrial balear o
la consolidació d’aquest, o l’adopció de mesures adreçades a
garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat
a riscs per a la seva continuïtat.
2. Aquests projectes tan sols es podran ubicar a sòl classificat
com a urbà o urbanitzable i sempre que l’activitat del projecte
s’inclogui dins els usos permesos o, en cas contrari, que sigui
un ús adequat a la ubicació del projecte. En cap cas s’entendrà
com a adequada la ubicació a zones residencials o
d’equipaments. Excepcionalment, i tan sols en els supòsits de
projectes d’implantació d’energies renovables, es podran ubicar
a sòl rústic comú.
3. Els promotors podran ser l’Administració pública, qualsevol
entitat pública o persona física o jurídica privada, o
col·laboració pública i privada.
4. A l’efecte de la declaració d’una proposta d’inversió com a
projecte industrial estratègic, s’ha de tenir en compte:
a) La viabilitat econòmica i financera del projecte.
b) La previsió de la millora o expansió del teixit industrial
de les Illes Balears.
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c) La generació d’ocupació de qualitat que suposi el
projecte.
d) La millora de la formació al llarg de la vida dels
treballadors com a factor de competitivitat de les indústries.
e) El model energètic que garanteixi la suficiència del
subministrament, la sostenibilitat ambiental i les tecnologies
netes.
f) La reconversió energètica.
g) El nivell tecnològic i d’inversió que aporti al sector
industrial.
h) La millora de les infraestructures i equipaments
necessaris per a l’activitat industrial.
i) La promoció de l’agrupació i col·laboració d’empreses
per afavorir l’activitat industrial internacional.
j) Es podrà tenir en compte qualsevol altre requisit que
motivi la importància del projecte en el teixit industrial balear.
Article 3
Procediment
1. El procediment per a la declaració d’una proposta d’inversió
com a projecte industrial estratègic s’ha d’iniciar a instància del
promotor mitjançant una sol·licitud dirigida a la conselleria
competent en matèria d’indústria, a la qual cal adjuntar:
a) Una memòria en què s’especifiquin, almenys, els punts
següents:
• Característiques generals del projecte que en justifiquen la
declaració, amb valoració del seu impacte en el teixit
industrial de les Illes Balears.
• Calendari d’execució del projecte, que es podrà dur a terme
per fases.
• Identificació de l’entitat promotora.
• Viabilitat econòmica i financera.
• Nivell de generació d’ocupació de qualitat.
b) Projecte tècnic de l’activitat, infraestructures, dotacions
o instal·lacions objecte del projecte, així com de l’àmbit
territorial afectat, incloent-hi plànols de situació i localització
de les instal·lacions, la determinació gràfica del traçat i de les
característiques d’accessos viaris i de les xarxes de conducció
i distribució, així com la documentació exigible d’acord amb
les autoritzacions necessàries previstes en la Llei 7/2013, de 26
de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.
c) Acreditació de la solvència tècnica i econòmica del
promotor, en la qual consti que compta amb els mitjans tècnics
i econòmics suficients per dur a terme el projecte.
2. La instrucció del procediment correspon a la direcció general
competent en matèria d’indústria, que ha de demanar tots els
informes que siguin necessaris per a l’avaluació del projecte.
En tot cas el projecte s’ha de sotmetre a avaluació ambiental o
integrada en tots els supòsits en què la normativa
mediambiental així ho exigeixi.
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3. El projecte s’ha de trametre a l’ajuntament corresponent
perquè n’emeti un informe en el termini d’un mes, sobre el que
comporta el projecte i sobre la seva incidència en el municipi.
Per continuar el procediment, l’informe de l’ajuntament ha de
ser favorable. També és preceptiu l’informe del consell insular
corresponent, que haurà de ser emès en el mateix termini d’un
mes. Aquest informe es considera determinant per a l’acord que
s’ha d’adoptar. En ambdós casos s’aplicarà la suspensió del
termini màxim per resoldre, previst en l’article 22.1 d de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Quan el projecte afecti més d’un municipi, si els informes
dels ajuntaments són contradictoris, n’haurà de resoldre la
discrepància el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
4. Amb l’emissió de l’informe, l’ajuntament ha d’exigir al
promotor les taxes o els imposts que correspondrien a les
llicències municipals que s’haurien d’atorgar si el projecte no
fos declarat projecte industrial estratègic.
5. No serà necessari l’informe de l’ajuntament quan les obres
de construcció d’infraestructura i equipaments s’hagin previst
amb el grau de detall suficient com a obres que s’hagin
d’executar en un pla especial, pla territorial insular o pla
director sectorial aprovat degudament.
6. El projecte serà sotmès a exposició pública mitjançant un
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per un període
d’un mes, amb indicació expressa de l’adreça o punt d’accés
electrònic on aquest es pugui consultar.
7. Una vegada rebuts els informes o exhaurits els terminis, el
Consell de la Indústria de les Illes Balears haurà d’emetre un
informe del projecte.
8. La persona titular de la conselleria competent en matèria de
indústria elevarà al Consell de Govern la proposta de
declaració de la inversió com a projecte industrial estratègic, o
bé la proposta de denegació.
9. El Consell de Govern aprovarà la declaració de la inversió
com a projecte industrial estratègic, o bé la denegarà.
10. L’acord de Consell de Govern serà notificat a l’ajuntament
corresponent, al qual li correspondran els actes d’inspecció,
control i sanció, d’acord amb les seves competències en matèria
urbanística i d’activitats.
11. El termini màxim per resoldre el procediment és de sis
mesos, transcorregut el qual sense que s’hagi notificat la
resolució l’interessat podrà entendre desestimada la seva
sol·licitud per silenci administratiu.
Article 4
Efectes
1. Que la inversió es declari projecte industrial estratègic té els
efectes següents:
a) L’aprovació del projecte d’implantació o d’ampliació de
la instal·lació industrial, i l’autorització per iniciar i executar
les obres i les instal·lacions.
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b) La no subjecció a les llicències municipals ni a les
comunicacions prèvies previstes en la normativa.

documentació necessària que justifiqui la revocació i obrirà un
període d’al·legacions a les parts interessades.

c) L’ajuntament ha d’incorporar al seu planejament, quan
se’n dugui a terme la revisió o la modificació, la regularització
urbanística del projecte executat, sense perjudici de la seva
efectivitat immediata.

4. La revocació de la declaració de projecte industrial
estratègic implicarà l’obligació del promotor de dur a terme la
restitució a la situació anterior a la declaració mencionada.

d) La declaració d’interès general.
e) La declaració d’utilitat pública quan el promotor sigui
una administració pública, entitat pública o col·laboració
pública i privada, amb majoria de capital públic.
f) Els terminis ordinaris dels tràmits administratius es
reduiran a la meitat quan afectin el projecte, excepte els relatius
a la presentació de sol·licituds i recursos, els procediments de
concurrència competitiva i els de naturalesa fiscal.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions legals que s’oposin
al que estableix aquest Decret llei.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
La presidenta
Francisca Lluch Armengol i Socias

g) Prioritat en la tramitació administrativa.
2. La declaració pot tenir també els efectes següents:
a) La concessió de forma directa de subvencions, d’acord
amb la legislació de subvencions, incloses les mesures laborals
de recol·locació i requalificació de treballadors, així com el
foment i la constitució de noves formes societàries derivades
del projecte.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

b) L’establiment de línies o programes de formació
específiques per als treballadors de les empreses afectades.

Ordre de Publicació
Article 5
Seguiment
1. La persona titular de la conselleria competent en matèria
d’indústria informarà periòdicament el Consell de Govern i el
Consell de la Indústria de les Illes Balears sobre l’estat de
tramitació i, si s’escau, de l’execució dels projectes industrials
estratègics de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. El Consell de Govern, a proposta motivada de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’indústria, i amb
l’informe previ del Consell de la Indústria, podrà declarar la
revocació de la declaració de projecte industrial estratègic en
els supòsits següents:

A)

a) Incompliment de les condicions establertes per al seu
desenvolupament.

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

b) Inactivitat manifesta durant més d’un any quant a la
realització de les tramitacions necessàries per a l’execució del
projecte.
c) Incompliment de les obligacions derivades de les
subvencions.
d) Qualsevol altra causa que posi de manifest la inviabilitat
del projecte o dels objectius que motivaren la declaració de
projecte industrial estratègic.
3. Prèviament a la declaració de revocació, la conselleria
competent en matèria d’ indústria elaborarà i sol·licitarà la

RGE núm. 521/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
plantejament i planificació del compliment de la PNL sobre
escacs.

Quin és el plantejament i la planificació de la Conselleria
d'Educació en relació amb el compliment de la PNL 2351,
aprovada per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears dia
16 de novembre de 2018 sobre escacs com a eina pedagògica?
Palma, a 14 de gener de 2019
El diputat
Nel Martí i Llufriu
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B)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 527/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sous del
pacte estatal sobre la violència masclista.

Ordre de Publicació
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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Mitjançant el present escrit se solAlicita un informe detallat
de la destinació els 4 milions d'euros provinents de l'Estat sobre
el Pacte d'estat sobre la violència masclista, així com les
diferents partides i/o projectes que es duguessin a terme amb
aquest capital.

Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Palma, a 14 de gener de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

C)
RGE núm. 614/19, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 51
famílies afectades per la finalització del contracte
d'habitatge protegit.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha realitzat o té previst realitzar el
Govern en relació amb la situació de 51 famílies que es veuran
afectades per la finalització del seu contracte 'habitatge
protegit, tal i com denuncià el Diario de Mallorca dia 17 de
gener de 2019?
Palma, a 22 de gener de 2019
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

D)
RGE núm. 615/19, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones tutelades a través de la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i promoció de l'autonomia
personal.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones té tutelades el Govern, a través de la
Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal, després del canvi de la gestió de la tutela
per incapacitat judicial i des de quan?
Palma, a 22 de gener de 2019
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

RGE núm. 599/19, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a aparcament de Can Misses.
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 pensa solucionar els recents problemes a l'aparcament
de Can Misses?
Palma, a 22 de gener de 2019
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 600/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressuposts generals de l'Estat.
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.
Considera just i equitatiu el tracte a les Illes Balears en els
pressuposts generals de l'Estat?
Palma, a 22 de gener de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 611/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
actuacions perquè es compleixi el compromís d'instalAlar
generadors d'emergència a Menorca.
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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Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes
Balears perquè es compleixi el compromís de la ministra de
Transició Energètica, Teresa Ribera, d'instalAlar generadors
d'emergència a Menorca per evitar noves panes elèctriques?
Palma, a 22 de gener de 2019
El diputat
Nel Martí i Llufriu

D)
RGE núm. 613/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport marítim
entre illes.

Palma, a 23 de gener de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

G)
RGE núm. 626/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'igualtat de la Conselleria d'Educació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu que el seu govern acomplirà el compromís que a
adquirit per aprovar dins aquesta legislatura el decret que
regularà el transport marítim entre illes?
Palma, a 22 de gener de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 623/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
708/19), del diputat David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transició
energètica a Menorca.

Quina política d'igualtat segueix la Conselleria d'Educació?
Palma, a 23 de gener de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 627/19, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política d'habitatge.
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 el Govern que ha dut a terme una bona política
d'habitatge en aquesta legislatura?

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.
Com pensa el Govern desenvolupar les accions demandades
per la Sindicatura de Greuges de Menorca per aconseguir la
descarbonització i transició energètica de l'illa de Menorca?
Palma, a 23 de gener de 2019
El diputat
David Martínez i Pablo

F)
RGE núm. 624/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatges de l'IBAVI.
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.
En quants projectes de reforma ha intervingut l'IBAVI per
incrementar el nombre d'habitatges en el mercat de lloguer?

Palma, a 23 de gener de 2019
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

I)
RGE núm. 628/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments dels
hospitals de Son Espases i Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera efectiva i planificada la posada en marxa de la
gratuïtat dels aparcaments dels hospitals de Son Espases i Can
Misses?
Palma, a 23 de gener de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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J)

M)

RGE núm. 629/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

RGE núm. 633/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibició del dièsel.

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.

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.

Considera el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca que ha estat al costat dels pagesos amb les seves
polítiques?

Està disposat el Govern a escoltar el sector de l'automoció
i canviar la prohibició de dièsel a Balears a partir de 2025?
Palma, a 23 de gener de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 23 de gener de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
N)
K)
RGE núm. 630/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa fixos discontinus.
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.
Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria, creu que està
garantida la bonificació per a la contractació de fixos
discontinus?

RGE núm. 634/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
644/19), del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pagament de bitllets i de
dietes als malalts d'Eivissa.
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.
Per què l'Ibsalut no paga els bitllets i les dietes per
desplaçament a una família eivissenca amb un fill sord tractat
a Menorca?

Palma, a 23 de gener de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Palma, a 23 de gener de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

L)
RGE núm. 631/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de
la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
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.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de gener de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,
considera que la gestió de la seva conselleria és transparent i
eficient?
Palma, a 23 de gener de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 569/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a campus transnacionals, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
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perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

Exposició de motius
Recentment la Unió Europea (UE) ha posat en marxa un
pla, dotat amb 30 milions d'euros, perquè en 2025 existeixin 20
campus transnacionals. La idea que fins a tres universitats de
països diferents creuen consorcis per compartir alumnat,
docents, i plans acadèmics i de recerca.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

El termini perquè les aliances es presentin al programa pilot
acaba a finals de febrer, i a partir d'aquí s'aniran establint els
procediments per a la convalidació d'estudis i altres
complicacions burocràtiques. És a dir, aquestes aliances forcen
els campus a reconèixer acadèmicament els estudis oferts per
les diferents universitats, un pas fonamental per evitar
problemes de convalidacions en la universitat d'origen.
D'altra banda, atès que una de les principals febleses del
sistema educatiu superior espanyol és la seva falta
d'internacionalització, des de Ciutadans-Partit de la Ciutadania
considerem aquest programa pilot com una oportunitat
immillorable per accelerar aquest procés d'internacionalització
en el marc d'un programa de prova i sense cost addicional per
a la Universitat de les Illes Balears i, en general, per a les
arques de l'Estat.

RGE núm. 571/19, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut, sobre la situació dels aparcaments dels
hospitals de Son Espases i Can Misses.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar, atesa la
problemàtica existent quant a l'aparcament als hospitals de Son
espases i Can Misses, sobre el tema indicat.
Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A més, l'intercanvi de coneixement docent, investigador i de
gestió universitària sens dubte contribuirà a l'optimització en
les diferents àrees, important i exportant bones pràctiques
docents i investigadores, entre altres; així com s'espera que
pugui contribuir a reduir l'endogàmia que pugui existir en
l'accés docent a la universitat.
Per tot l'anteriorment exposat, Ciutadans-Partit de la
Ciutadania, presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1.Col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per
desenvolupar una proposta amb l'objectiu d'acollir-se al pla
pilot europeu de creació de campus universitaris transnacionals,
establint per a això:
a) Un consorci amb universitats europees amb les quals ja
tinguin programes d'intercanvi, establint-hi una aliança.
b) Un projecte educatiu conjunt tant de creació de graus i
postgraus com d'intercanvi de professorat, alumnat, personal
d'administració i servei universitari, i projectes de recerca que
sigui inclòs en la proposta.
2. Instar la Universitat de les Illes Balears a presentar les seves
propostes com a sol·licitud d'adhesió al programa en el temps
i la forma establerts en la convocatòria, complint tots els
requisits, abans que finalitzi el termini per a l'admissió de les
sol·licituds.
Palma, a 16 de gener de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de
la ciutat d'Eivissa, i obertura del termini d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la proposició de llei RGE núm. 14764/18,
complementada amb l’escrit RGE núm. 14785/18, esmentada,
d'acord amb l'establert a l'article 131.6 del Reglament de la
cambra, acorda de trametre-la a la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals i obrir el termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes que serà de 15 dies i que finalitzarà el proper
dia 12 de febrer de 2019.
Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial
de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, admet a tràmit els escrits RGE núm.
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587/19 i 619/19, presentats pels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i Popular, respectivament, i, conformement amb
l'article 98 del Reglament de les cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes a la dita proposició de llei fins
al proper dia 21 de febrer d'enguany.
Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Sol·licitud de celebració de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 636/19).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, atès l'escrit esmentat, presentat per 12
diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt i MÉS per Menorca,
conformement amb l'establert als articles 66.2 del Reglament
de la cambra i 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, acorda d'admetre a tràmit la solAlicitud de sessió
extraordinària amb l'ordre del dia determinat següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
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D)
Sol·licitud de celebració de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 637/19, rectificat amb l'escrit RGE núm. 696/19).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, atès l'escrit esmentat, presentat per 14
diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular,
El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, acorda d'admetre a
tràmit la solAlicitud de sessió extraordinària amb l'ordre del dia
determinat següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:
1. RGE núm. 634/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagaments
de bitllets i dietes als malalts d'Eivissa.
2. RGE núm. 599/19, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a aparcament de Can Misses.
3. RGE núm. 626/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'igualtat a la Conselleria d'Educació.

1. RGE núm. 611/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
perquè es compleixi el compromís d'instalAlar generadors
d'emergència a Menorca.

4. RGE núm. 627/19, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge.

2. RGE núm. 624/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatges de l'IBAVI.

5. RGE núm. 628/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcaments dels
hospitals de Son Espases i Can Misses.

3. RGE núm. 623/19, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
transició energètica a Menorca.

6. RGE núm. 629/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

4. RGE núm. 277/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a habitatge social.

7. RGE núm. 630/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fixos discontinus.

5. RGE núm. 613/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport marítim entre
illes.
Així mateix, consegüentment, la Mesa acorda d'informar la
Junta de Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

8. RGE núm. 631/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
9. RGE núm. 285/19, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la mar
Mediterrània.
10. RGE núm. 273/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a problemes laborals a IB3.
11. RGE núm. 296/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
dels interessos de les Illes Balears per part del Govern de
l'Estat.
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12. RGE núm. 600/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a pressuposts generals de l'Estat.

en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 634, 599, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 285, 273, 296, 600 i 633/19.

13. RGE núm. 633/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
del dièsel.

Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Així mateix, consegüentment, la Mesa acorda d'informar la
Junta de Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.

Ordre de Publicació
G)

Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Convocatòria de la Diputació Permanent sobre
sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 636/19).

Admissió a tràmit per part de la Mesa del Congrés de
Diputats de la Proposició de llei 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
25 de gener de 2019, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
591/19, tramès per la presidenta del Congrés dels Diputats,
mitjançant el qual comunica l'admissió a tràmit de la proposició
de llei esmentada.
Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de gener de 2019, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per a dia 29 de
gener d'enguany, a les 8.45 hores, amb l'ordre del dia següent:

Ordre de Publicació
H)

Punt únic
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per dotze diputats dels Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,
Mixt i MÉS per Menorca, mitjançant l’escrit RGE núm.
636/19, que consisteix en la substanciació de les preguntes
amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.
611, 624, 623, 277 i 613/19.
Palma, a 25de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Admissió de l'escrit RGE núm. 683/19, del Grup
Parlamentari Popular, de sol·licitud de dictamen del
Consell Consultiu respecte de la Proposició de llei de
mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de
Portmany (RGE núm. 10528/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, admet a tràmit l'escrit esmentat, i, d'acord
amb el previst a la Resolució de Presidència reguladora de les
sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb les iniciatives legislatives, acorda
d'incloure'l a l'ordre el dia d'una propera sessió plenària,
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen de la
proposició de llei de què es tracta.

Ordre de Publicació
F)
Convocatòria de la Diputació Permanent sobre
sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 637/19 i 638/19).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de gener de 2019, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per a dia 29 de
gener, a les 8.50 hores, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic
Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per catorze diputats dels Grups
Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears
i Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 637/19, que consisteix

Palma, a 25 de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Portaveus suplents del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2019, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 558/19, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, i accepta la designació dels diputats Miquel Gallardo
i Esgleas i Agustina Vilaret i González, per aquest ordre, com
a portaveus suplents, als sols efectes de poder participar, amb
veu i vot, a les sessions de la Junta de Portaveus.
Palma, a 25de gener de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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