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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la quarta sessió
plenària extraordinària de dia 29 de gener de 2019, aprovà la
Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa
de Formentera.

Palma, a 6 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)

LLEI PER A LA SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL I ECONÒMICA DE L’ILLA DE

FORMENTERA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Ple del Consell Insular de Formentera, en compliment
del seu Acord del dia 20 de desembre de 2017 i a l’empara de
l’article 47.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ha
instat el Govern de les Illes Balears a tramitar una llei que
permeti implantar limitacions d’accés a l’illa i establir un sostre
en el nombre de vehicles que hi circulen durant el període
estiuenc, a fi de corregir la problemàtica derivada de la
congestió del territori insular en els períodes de l’any de més
afluència de persones i vehicles. 

Les mesures excepcionals que incorpora aquesta llei
responen directament, per tant, a la preocupació de les
autoritats i la societat de Formentera -que és compartida pel
Govern de les Illes Balears- d’assegurar la sostenibilitat
mediambiental, econòmica, social i turística de la menor de les
Pitiüses.

Amb les dades de què actualment es disposa cal preveure,
en relació amb les properes temporades de vacances, un elevat
risc de saturació demogràfica i de congestió de vies i espais
públics que, sens dubte, pot anar en augment. Aquestes
circumstàncies ja estan tenint efectes negatius en el medi
ambient, en la salut i en la qualitat de vida de la població
illenca, així com en la imatge d’aquesta illa com a destinació
turística de primer ordre. La resposta dels poders públics, per
tant, no es pot fer esperar i ha de ser eficaç, decidida i
plenament respectuosa amb els marcs comunitari,
constitucional i estatutari.

Les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística
corresponents al Banc Públic d’Indicadors Ambientals de 2014
ja advertien sobre la tendència al creixement dels fluxos
turístics d’Eivissa i Formentera, assimilada en xifres a les de
l’illa de Lanzarote i amb un increment del 8,5%, la qual cosa
situava Formentera entre els territoris espanyols de litoral amb
més afluència turística. 

L’illa de Formentera té una superfície de 83,2 km² i disposa
d’una xarxa de carreteres que suma un total de 38,5 km. L’any
2017, la població resident estable era, segons dades del padró,
de 13.423 persones i, d’acord amb les dades de l’impost de
vehicles de tracció mecànica, el parc mòbil dels vehicles que
tributen a l’illa se situava en 20.749 vehicles, dels quals
aproximadament devers 10.000 es destinen a lloguer (2.000
turismes i 8.000 ciclomotors i motocicletes). Formentera té
actualment una població que, en temporada alta, pot arribar a
superar les 44.000 persones. 

D’altra banda, l’illa va rebre durant tot l’any per via
marítima 39.235 vehicles en règim de passatge, segons dades
de l’Autoritat Portuària de Balears. Durant l’estiu (mesos de
maig a octubre) de l’any 2017 hi varen arribar prop de 29.218
vehicles de motor. 

Aquestes dades permeten afirmar que la població de l’illa
es multiplica per més de tres en els mesos de juliol i agost, que
són els de màxima afluència de visitants; augment que de forma
similar també es produeix en el parc mòbil en circulació durant
l’estiu en comparació amb el parc mòbil de les persones
residents.

El mes d’octubre de 2017, a instància de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es va elaborar el
document Diagnosi per a la tramitació del projecte del Pla
Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, en el qual
s’analitzen els fluxos turístics per illes durant el mes de juliol
de 2017. D’acord amb aquest estudi, varen accedir al port de
Formentera 187.517 turistes només en aquell mes. 

Les xifres d’afluència turística, i especialment les d’entrada
i circulació de vehicles a l’illa, són sens dubte alarmants perquè
evidencien l’existència d’un risc elevat per a l’equilibri
mediambiental. No es pot deixar de valorar el fet que es tracta
d’un territori insular molt reduït en què coexisteixen múltiples
elements, àrees i espais naturals que ja gaudeixen de diversos
nivells de protecció ecològica, paisatgística o urbanística, com
ara les àrees integrades a la xarxa ecològica europea de la
Xarxa Natura 2000 (ZEC, LIC i ZEPA), així com les
declarades àrea natural d’especial interès (ANEI) pel Parlament
balear, totes inevitablement afectades per la saturació turística,
atesa la proximitat als centres de població i a la xarxa viària.

Les característiques biogeogràfiques especials de
Formentera posen de manifest, en efecte, la fragilitat de l’illa.
Els seus valors naturals, paisatgístics i patrimonials es veuen
amenaçats per la sobrecàrrega d’afluència turística que pateix
durant la temporada alta. Per això, el consell insular ja ha posat
en marxa diverses actuacions per lluitar contra la saturació del
trànsit motoritzat i preservar els valors esmentats, i ha apostat
per un canvi en el model de mobilitat de l’illa. N’és un exemple
la definició de 32 rutes verdes per recórrer a peu o amb
bicicleta.

II

Per a l’adopció de les mesures que incorpora aquesta llei,
el Govern de les Illes Balears es mou en àmbits materials en
què està habilitat per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia per
perfilar un model territorial, econòmic, ambiental i social
sostenible, que a més és coherent amb el reconeixement
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normatiu del fet insular (articles 138 de la Constitució
Espanyola i 3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears); un
model que beneficia no només la població de Formentera, sinó
també el conjunt de la ciutadania balear, atesa la contribució
d’aquesta illa al sector turístic i a l’economia de la comunitat
autònoma.

El disseny i l’impuls d’aquest model s’emparen en diversos
títols de competències de l’article 30 del text estatutari, com ara
els relatius a l’ordenació territorial (apartat 3), les carreteres i
el transport per aquestes vies (apartat 5), el transport marítim
(apartat 6), el turisme (apartat 11), el foment del
desenvolupament econòmic (apartat 21), el patrimoni
paisatgístic (apartat 25) i la protecció del medi ambient (apartat
46).

D’altra banda, i tot i que el Consell Insular de Formentera
ha proposat l’aprovació de les mesures de sostenibilitat
mediambiental i turística que es recullen en aquesta llei, el
Govern de les Illes Balears, respectuós amb l’autonomia
constitucionalment i estatutàriament reconeguda a aquesta illa
que és també un municipi (articles 61 i 75 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears), vol donar resposta a la seva
sol·licitud i elaborar una llei que estableixi mesures de caràcter
limitatiu, però deixant en mans de la corporació insular la
determinació del gruix de les disposicions necessàries per
aconseguir els objectius perseguits, amb l’establiment d’un
marc conforme als principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat i no-discriminació. Tot això en consonància
amb les competències atribuïdes als consells insulars en
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia, com també amb les que
corresponen a les entitats territorials d’acord amb la legislació
bàsica de règim local.

III

La resposta que es vol donar amb l’aprovació d’aquesta llei
als greus riscs que amenacen Formentera està en sintonia amb
les polítiques i estratègies de la Unió Europea vigents en àmbits
com els transports i la mobilitat, el turisme, el medi ambient i
l’energia. Diversos instruments estimulen les administracions
estatals, regionals i locals a adoptar les seves polítiques
adreçades a garantir els principis i objectius que proposen les
institucions comunitàries. Així, convé recordar que el Tractat
de Maastricht (1992) va fixar les bases de la política
comunitària de transports i hi va incorporar els requisits de
protecció del medi ambient; i que el Tractat d’Amsterdam
(1999) va establir com a obligació la integració de la protecció
mediambiental en totes les polítiques sectorials de la Unió
Europea, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament
sostenible. Mitjançant el Tractat de Lisboa (2009), la lluita
contra el canvi climàtic va passar a ser un objectiu específic de
la Unió.

D’una banda, cal assenyalar que entre els objectius concrets
de la política de la Unió Europea en l’àmbit del medi ambient
es troben la conservació, la protecció i la millora de la qualitat
del medi ambient, com també la protecció de la salut de les
persones. Aquesta política es basa en els principis de cautela,
acció de prevenció i correcció de la contaminació en la seva
font.   

La Comissió Europea, mitjançant la Comunicació COM
(2009) 490 final, de 30 de setembre de 2009, Pla d’Acció de

Mobilitat Urbana, va constatar que determinades polítiques,
com ara la cohesió, el medi ambient i la salut, entre d’altres, no
poden aconseguir els seus objectius sense tenir en compte
especificitats urbanes tals com la mobilitat. El principi de
mobilitat sostenible tracta de garantir una mobilitat eficient de
mercaderies i persones, alhora que ha de gestionar el creixent
volum de transport i, per tant, minimitzar els costs externs
derivats dels accidents de circulació, les malalties respiratòries,
el canvi climàtic, el soroll, la contaminació ambiental o els
embussos. L’aplicació d’aquest principi exigeix un enfocament
integrat per optimitzar l’eficiència del sistema i l’organització
dels transports, així com la reducció del consum d’energia i de
l’impacte sobre el medi ambient.

En el Llibre blanc del transport. Full de ruta cap a un espai
únic europeu de transport: per una política de transports
competitiva i sostenible (COM [2011] 144 final), de 28 de
març de 2011, la Comissió descriu el transport com a peça
fonamental per a la nostra economia i la nostra societat, i al
mateix temps estableix que ha de ser sostenible, a causa de les
cada vegada majors limitacions mediambientals i de recursos.
Entre els punts clau que identifica el seu full de ruta, s’inclou
l’objectiu d’aconseguir l’eliminació progressiva de l’ús de
vehicles de gasolina i dièsel.

D’altra banda, el Tractat de Lisboa estableix que la Unió
Europea ha de complementar l’acció dels estats membres en
matèria turística, i ha de promoure, entre altres aspectes, el
desenvolupament sostenible en el sector turístic. En aquest
marc, la Comissió Europea ha fixat, fins i tot abans de la
subscripció d’aquest Tractat, els eixos prioritaris de la política
turística en els instruments següents: 

— La comunicació «Agenda per a un turisme europeu
sostenible i competitiu» COM (2007) 621, de 19 d’octubre de
2007: s’assumeix la importància de protegir la durabilitat de
l’entorn natural i la comunitat local de les destinacions
turístiques per fomentar la competitivitat del sector i proposa
com a reptes, entre d’altres, la protecció dels recursos naturals
i culturals de les destinacions turístiques, la reducció de la
utilització dels recursos i la contaminació en els llocs turístics,
la gestió del canvi en interès del benestar de la comunitat i tenir
en compte l’impacte mediambiental dels transports vinculats al
turisme. Com a principis per aconseguir un turisme alhora
competitiu i sostenible, la Comissió proposa: (i) minimitzar i
administrar els riscs (principi de precaució), amb la prevenció
de tot efecte nociu sobre el medi ambient o la societat; (ii)
avaluar la capacitat d’acollida de les destinacions turístiques i
fixar límits a l’amplitud del desenvolupament turístic; i (iii)
controlar permanentment la sostenibilitat, la qual cosa
requereix una vigilància sense descans.

— La comunicació «Europa, primera destinació turística
mundial —un nou marc polític per al turisme europeu» COM
(2010) 352 final, de 30 de juny de 2010, que inicia una nova
etapa en la política europea sobre el turisme i es basa en quatre
eixos principals: estimular la competitivitat del sector turístic
a Europa; promoure el desenvolupament d’un turisme
sostenible, responsable i de qualitat; consolidar la imatge i la
visibilitat d’Europa com a conjunt de destinacions sostenibles
i de gran qualitat; i reforçar la integració del turisme en les
polítiques i instruments financers de la Unió Europea. La
comunicació subratlla el caràcter transversal del turisme, que
està en contacte amb moltes altres polítiques, com la del
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transport, que exigeix un tractament conjunt en determinats
aspectes; exposa una bateria de línies d’accions, amb especial
incidència per a les entitats locals i regionals i destaca que el
turisme contribueix al desenvolupament regional i econòmic i
la necessitat de millorar l’atractiu de les regions com a incentiu
per a la promoció de pràctiques i polítiques més sostenibles i
positives respecte del medi ambient. 

— La comunicació «Una estratègia europea per a un major
creixement i ocupació en el turisme costaner i marítim» COM
(2014) 86 final, de 20 de febrer de 2014: adopta una nova
estratègia per millorar aquest tipus de turisme a Europa i
constata que requereix un marc polític ambiciós. Estableix que
la Comissió, els estats membres, les autoritats regionals i locals,
la indústria i altres parts interessades han d’emprendre
actuacions específiques que siguin coherents amb les polítiques
de la Unió Europea que tenen un impacte en aquest sector,
tenint en compte determinats aspectes transversals de les
diferents polítiques, tals com els transports, la protecció del
medi ambient, el desenvolupament regional i l’adaptació al
canvi climàtic, entre d’altres. 

Aquests són alguns dels valors principals del dret europeu
que cal invocar en l’aprovació de les mesures necessàries de
sostenibilitat mediambiental i econòmica per a l’illa de
Formentera.

IV

El nou règim jurídic, en la mesura que respon als objectius
exposats, s’ha dissenyat en el marc dels principis del dret
comunitari i conformement amb la doctrina del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, òrgan que ha anat definint les
condicions que han de respectar les autoritats dels estats
membres a l’hora d’establir limitacions a les llibertats de
circulació. Cal afegir, a més, que les limitacions més importants
que preveu aquesta llei es basen en raons imperioses d’interès
general i, de manera especial, en el medi ambient, la salut i la
protecció de l’entorn urbà.

També s’ha tingut en compte que, en consonància amb els
principis europeus que defensen un equilibri entre els fluxos
turístics i la sostenibilitat mediambiental i territorial, en
especial dels territoris insulars i costaners susceptibles de
protecció, ja fa anys que a diverses regions europees s’han
implantat restriccions a l’afluència i circulació de vehicles de
motor, bé de caràcter permanent, bé temporal per als períodes
de més activitat turística. En les solucions adoptades en el cas
de Formentera, la regulació d’entrada de vehicles també té una
motivació alhora ambiental i territorial, atès que la limitació a
l’accés de vehicles suposa evitar el consum de més territori
amb l’ampliació de les infraestructures viàries que, en
temporada alta, ja es troben al límit de la seva capacitat.

Les solucions adoptades sovint estableixen diferenciació
segons el tipus de vehicle, ateses les seves característiques o a
la funcionalitat a què estan destinats; també inclouen en molts
supòsits excepcions per als residents i per als vehicles destinats
a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania. Entre d’altres, hi
ha exemples a les illes mediterrànies de Capri, Ischia,
Marettimo i Favignana (Itàlia); Hydra, Athos i Rodes (Grècia);
Kolocep (Croàcia); a les illes alemanyes d’Hiddensee,
Helgoland, Juist, Baltrum, Wangerooge, Spiekeroog i
Langeoog; a l’illa holandesa d’Schiermonnikoog; i a les illes

del nord francès de Sein, Hoedic, Bréhat, Batz, Houat, Molène
i l’arxipèlag de Frioul. 

Així mateix, s’ha considerat l’èxit dels criteris aplicats a
moltes ciutats d’arreu del món per restringir el trànsit
motoritzat -ja sigui per lluitar contra la contaminació i la
congestió viària, o bé per protegir el seu patrimoni- amb
mesures de tot tipus, des de restriccions periòdiques per hores,
dies o temporades, fins a prohibicions d’accés a determinats
tipus de vehicles com els de motor dièsel, que inclouen
actuacions de foment del transport públic i dels vehicles sense
motor o no contaminants. En són exemples ben coneguts
Madrid, Barcelona, Roma, Berlín, Friburg, París, Oslo, entre
d’altres a Europa; o Teheran, Pequín, Sao Paulo, Bogotà i
Santiago de Xile. 

V

En el capítol I d’aquesta llei s’estableixen mesures
específiques per a la sostenibilitat mediambiental i
socioeconòmica de l’illa de Formentera; principalment mesures
de regulació de fluxos turístics i de mobilitat sostenible. També
s’hi detallen els objectius que han de guiar aquestes mesures,
alhora que es proclama la subjecció als principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat i no-discriminació. 

El capítol II regula les limitacions temporals a l’entrada i la
circulació de vehicles de motor a l’illa durant els períodes de
màxima afluència turística i inclou un règim d’excepcions que
preveu les situacions diferencials que no poden veure’s
afectades en règim d’igualtat per la prohibició general.

S’incorporen excepcions específiques per tal de garantir la
mobilitat entre les Pitiüses, a fi de donar continuïtat als vincles
especials existents entre les illes de Formentera i Eivissa,
d’acord amb la voluntat expressada per les seves institucions.

També es preveuen excepcions no lligades a les
característiques de les persones usuàries ni dels vehicles,
susceptibles de modulació pel consell insular, en funció d’un
sostre màxim que permeti l’entrada i la circulació de vehicles,
de forma limitada per dies i amb sol·licitud prèvia dels
interessats, i que afavorirà els de motors no contaminants. El
consell també ha de determinar el nombre de vehicles de servei
públic per als períodes de mobilitat restringida.

En conseqüència, es faculta el Consell Insular de
Formentera per crear un distintiu que permeti identificar tots els
vehicles exceptuats del règim de prohibició.

Les mesures restrictives, en funció dels acords que adopti
el consell insular, poden afectar especialment els vehicles de
lloguer, atès que són aquests els que tenen més incidència en la
saturació de la xarxa viària illenca. És comprensible que
l’objectiu de limitar el total de vehicles facultats per circular
durant la temporada estival no pot quedar compromès pel fet
que les empreses de lloguer de vehicles puguin ampliar la seva
oferta desmesuradament.

Per assegurar l’aplicació correcta de les mesures, i en el
marc previst en la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació
del transport marítim de les Illes Balears, s’introdueixen
obligacions específiques d’informació i de verificació per a les
empreses navilieres i els passatgers que embarquin vehicles
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amb destinació a Formentera. Així mateix, s’imposa als
operadors econòmics que participin en l’expedició de títols de
transport marítim a aquesta illa l’obligació d’informar els
passatgers de les limitacions establertes per aquesta llei. 

La llei dedica el capítol III a la planificació i l’avaluació
dels resultats de les mesures implantades; i el capítol IV faculta
les administracions competents per a l’establiment de mesures
de foment dirigides al compliment dels objectius fixats.

En darrer lloc, el capítol V estableix el règim d’inspecció i
la sanció aplicable com a mecanisme per garantir l’efectivitat
del règim jurídic que s’estableix.

Aquesta llei s’ajusta als principis bàsics de bona regulació
que estableix l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, com són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Polítiques públiques

1. Les administracions públiques han de vetlar per la
sostenibilitat mediambiental i socioeconòmica de l’illa de
Formentera mitjançant mesures específiques que de manera
preferent evitin o redueixin, principalment en els períodes de
vacances, els riscs derivats de l’afluència turística excessiva i
de la saturació dels espais públics que aquesta comporta.

2. A l’efecte de l’apartat anterior, i d’acord amb aquesta llei, les
administracions públiques han d’orientar les seves polítiques,
en aquest territori i en l’àmbit de les seves competències, als
objectius de millora de l’entorn natural i el medi ambient,
d’ordenació de l’afluència turística, d’eliminació de la
congestió de les vies públiques i de la saturació del parc de
vehicles de motor, de manteniment de la qualitat de vida de la
població i de preservació de la bona imatge turística de
Formentera.

Article 2
Mesures de sostenibilitat

1. Per a l’efectivitat dels objectius establerts en l’article 1
anterior, al Consell Insular de Formentera li correspon adoptar,
entre d’altres, les mesures fonamentals següents:

a) Limitar l’afluència de vehicles de motor a l’illa.

b) Limitar la circulació en vies públiques per a determinats
tipus de vehicles de motor d’acord amb criteris
mediambientals.

c) Establir el nombre màxim de vehicles de lloguer en
circulació.

d) Potenciar l’ús del transport públic i de la mobilitat
sostenible.

e) Fixar el nombre òptim de títols habilitants per al servei
de taxi i vehicles de lloguer amb conductor, seguint la
proporció establerta legalment.

f) Afavorir l’ús progressiu de vehicles elèctrics i no
contaminants tant en el sector públic com en el privat, com
també garantir la implantació progressiva de punts de recàrrega
elèctrica.

g) Finançar projectes encaminats a aconseguir més
sostenibilitat mediambiental.

2. L’adopció i l’execució de les mesures previstes en aquesta
llei han de respondre als principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat i no-discriminació.

3. En el marc de la política pressupostària, el Govern i
l’Administració de la comunitat autònoma han de prestar al
Consell Insular de Formentera la col·laboració i la cooperació
adequades per a l’efectivitat de les mesures indicades en
l’apartat 1 d’aquest article.

Capítol II
Entrada i circulació de vehicles

Article 3
Limitacions generals

1. Es prohibeix l’afluència a Formentera de tot tipus de
vehicles de motor, com també la circulació d’aquests vehicles
per la xarxa viària de l’illa, inclòs l’estacionament, en el
període de l’any que determini el Ple del Consell Insular de
Formentera a l’efecte d’ordenar els fluxos turístics. Amb
caràcter previ a l’Acord del Ple es donarà audiència al Consell
d’Entitats. Així mateix, l’Acord del Ple s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears com a mínim tres mesos
abans de l’entrada en vigor de la prohibició.

2. Queden exceptuats de la prohibició els vehicles següents:

a) Vehicles dels quals siguin titulars persones físiques o
jurídiques amb residència a Formentera. A aquest efecte, el
Consell Insular de Formentera pot determinar els requisits
addicionals per gaudir de l’excepció en els casos en què una
mateixa persona sigui titular de més d’un vehicle.

b) Vehicles dels quals siguin titulars persones físiques no
residents a l’illa que siguin propietàries d’un habitatge a
Formentera. En aquest cas, l’excepció només és d’aplicació a
un vehicle per propietari.

c) Vehicles dels quals siguin titulars persones residents a
l’illa d’Eivissa que acreditin la necessitat habitual de
desplaçar-se a Formentera per raons laborals.

d) Vehicles dels quals siguin titulars persones residents a
Formentera que estiguin temporalment fora de l’illa i acreditin
la necessitat de desplaçar-s’hi per circumstàncies familiars
greus.

e) Vehicles al servei de persones amb mobilitat reduïda,
acreditats degudament.
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f) Vehicles oficials i de servei públic, inclosos en tot cas els
de les forces i cossos de seguretat, extinció d’incendis,
ambulàncies i vehicles del sistema sanitari, cotxes fúnebres,
protecció civil, transport públic i escolar, taxis, residus i neteja
pública.

g) Vehicles de lloguer que estiguin autoritzats per circular
d’acord amb el que preveu l’article 6 d’aquesta llei.

h) Vehicles de transport de béns i mercaderies, així com de
distribució comercial.

i) Tractors, excavadores i vehicles similars.

j) Vehicles no sotmesos a limitacions de circulació pel
Consell Insular de Formentera d’acord amb el que disposa
l’article 4 d’aquesta llei.

2. Els vehicles als quals es permet la circulació per l’illa de
Formentera en el període de limitació que s’estableixi han de
portar obligatòriament, en un lloc visible, l’acreditació
expedida pel Consell Insular de Formentera, amb abonament
previ, si escau, de la taxa corresponent.

3. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, correspon al
Consell Insular de Formentera establir i distribuir el distintiu o
l’element gràfic que permeti identificar els vehicles amb
acreditació per circular, com també el control del compliment
d’aquesta obligació. Així mateix, ha de determinar el
procediment telemàtic adequat per facilitar l’obtenció de
l’acreditació a què es refereix aquest article.

Article 4
Sostre de vehicles en circulació

1. El Ple del Consell Insular de Formentera ha d’establir
justificadament, amb caràcter anual o biennal, el sostre de
vehicles que pot circular per l’illa en els períodes de limitació
establerts d’acord amb aquesta llei. A aquest efecte, i sens
perjudici del que disposa l’article anterior, pot permetre la
circulació d’un nombre màxim de vehicles de motor, per a un
nombre de dies concret, les persones usuàries dels quals ho
sol·licitin amb l’antelació que es fixi.

2. El Ple del Consell Insular de Formentera ha d’establir una
quota reservada únicament als vehicles de les persones
residents a l’illa d’Eivissa no incloses en les excepcions
previstes en l’apartat segon de l’article anterior. Aquesta quota
s’ha de determinar segons les dades històriques d’afluència de
vehicles de què es disposi, per tal de garantir que és suficient.

3. Les persones usuàries a què es refereixen els apartats
anteriors no poden circular sense haver obtingut prèviament
l’acreditació i el distintiu als quals fa referència l’article 3
anterior.

4. En l’establiment i la gestió del sostre d’unitats en circulació
es poden introduir motivadament quotes per a tots o alguns dels
tipus de vehicles de motor. En tot cas, s’ha de donar
preferència a l’ús dels vehicles elèctrics o no contaminants.

5. Les condicions per determinar el nombre màxim de vehicles
que pot circular a l’illa en els períodes de limitació i el nombre
de dies concrets que estableix l’apartat 1, així com la quota que

s’ha d’aplicar als vehicles de les persones residents a l’illa
d’Eivissa que estableix l’apartat 2, ambdós d’aquest article,
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 5
Obligacions de les empreses

1. Les empreses navilieres que operin línies amb destinació a
Formentera, com també les empreses mediadores o
expenedores de títols de transport marítim, estan obligades a
informar les persones usuàries, durant el procés d’adquisició
dels títols de transport relatius a vehicles amb aquesta
destinació, del règim de limitacions temporals d’accés i
circulació de vehicles de motor a l’illa de Formentera, com
també de les conseqüències de l’incompliment d’aquest règim.

El contingut mínim que les empreses navilieres que operin
línies amb destinació a Formentera, així com les empreses
mediadores o expenedores de títols de transport marítim, han
de proporcionar als usuaris, serà el que determini a tals efectes
el Consell Insular de Formentera per mitjà dels diferents canals
de distribució.

2. Les empreses navilieres que realitzin transport de viatgers
amb vehicles de motor, amb origen i destinació dins el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estan obligades
igualment a verificar, en el procés d’embarcament dels vehicles
amb destinació a Formentera, que els seus usuaris disposen de
l’acreditació per circular a Formentera d’acord amb el que
disposa aquesta llei. La informació resultant d’aquest procés
s’ha de comunicar per mitjans telemàtics al Consell Insular de
Formentera.

Les obligacions establertes en aquest apartat només són
exigibles durant els períodes de limitació determinats
anualment pel Consell Insular de Formentera.

3. La conselleria competent en matèria de transport marítim i
el Consell Insular de Formentera, per tal de facilitar el
compliment de les obligacions a què fa referència aquest
article, han de publicar i mantenir actualitzada la informació
sobre les limitacions d’accés i circulació en les seus
electròniques corporatives respectives, i promoure accions
adreçades a difondre el contingut de les restriccions derivades
d’aquesta llei entre els visitants i turistes per mitjà dels canals
més adients.

Article 6
Vehicles de lloguer

1. El Ple del Consell Insular de Formentera, oïdes les empreses
del sector de lloguer de vehicles, pot fixar motivadament el
nombre màxim de vehicles de motor que, per al conjunt
d’aquesta activitat, pot entrar anualment a l’illa per a la seva
comercialització. Així mateix, pot determinar, tot respectant el
sostre de vehicles en circulació que regula l’article 4, el nombre
màxim de vehicles de lloguer que pot circular per Formentera
en els períodes de limitació a què fa referència l’article 3.1,
ambdós d’aquesta llei.

2. En el mateix acord, el Ple del Consell Insular pot disposar
que un percentatge del total dels vehicles de lloguer que pot
circular per l’illa quedi reservat per als vehicles elèctrics o no
contaminants.
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Article 7
Vehicles de servei públic

1. El consell insular ha d’establir motivadament el nombre
màxim de títols habilitants per al servei del taxi. Igualment, ha
d’afavorir l’ús de vehicles de servei públic amb classificació
“zero emissions” o “ECO”.

2. Per tal d’afrontar l’increment de demanda de transport que
es produeixi per les limitacions establertes en aquesta llei, el
Govern de les Illes Balears i el consell insular han d’adoptar de
forma consensuada les mesures adients per reforçar les
freqüències i la dotació de les línies de transport regular.

Article 8
Parcs mòbils oficials

1. Totes les administracions públiques han de renovar
progressivament els seus parcs mòbils a Formentera amb
criteris de sostenibilitat ambiental. En tot cas, els vehicles
oficials de cada administració que circulin per la xarxa viària
insular han de tenir classificació “zero emissions” o “ECO” en
els termes següents:

a) El dia 1 de setembre de 2019, almenys el 30% dels
vehicles.

b) El dia 1 de setembre de 2021, almenys el 75% dels
vehicles.

c) El dia 1 de setembre de 2023, el 100% dels vehicles.

2. No computen per al percentatge fixat en l’apartat anterior els
vehicles de gran tonatge i els que tenguin una antiguitat inferior
a set anys en el moment d’aplicar els percentatges indicats.

Article 9
Accés restringit a determinats espais

1. El Ple del consell insular, per tal d’evitar que es produeixin
danys o aglomeracions en vies públiques o espais determinats
amb valors naturals, patrimonials o paisatgístics, pot acordar
limitar-hi temporalment l’afluència de vehicles de motor.

2. L’acord corresponent s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i ha de tenir una difusió adequada en els
mitjans de comunicació.

Capítol III
Planificació i avaluació

Article 10
Programa d’actuacions de sostenibilitat

1. Per al millor compliment de les determinacions establertes
en aquesta llei, i en coherència amb els instruments de
planificació sectorial vigents, el Ple del consell insular ha
d’aprovar un programa d’actuacions de sostenibilitat. Aquest
instrument de caràcter específic, que s’ha de sotmetre a
informació pública per un període no inferior a un mes, s’ha
d’elaborar en col·laboració amb les conselleries de
l’Administració de la comunitat autònoma competents en les
matèries d’ordenació del territori, economia, turisme i medi
ambient. Així mateix, s’ha de facilitar la participació de

l’Administració General de l’Estat en el procés d’elaboració del
programa.

2. El programa ha de tenir un període de vigència inicial no
inferior a 24 mesos i ha de contenir principalment objectius i
mesures mediambientals i de lluita contra la contaminació i el
canvi climàtic, de transport i de mobilitat sostenible, i de
regulació de l’afluència turística que siguin coherents amb les
finalitats d’aquesta llei.

3. Els òrgans competents del consell insular han d’avaluar, en
el darrer trimestre de cada any, els resultats de l’aplicació de les
mesures. Així mateix, han de trametre una memòria de
l’avaluació al Parlament i al Govern de la comunitat autònoma
que permeti plantejar, si escau, propostes normatives per al
millor compliment dels objectius de sostenibilitat per a l’illa de
Formentera.
Capítol IV
Mesures de foment

Article 11
Fons per a la sostenibilitat

El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Formentera acordaran la constitució d’un fons específic per al
finançament d’actuacions orientades a garantir la sostenibilitat
mediambiental i turística de l’illa, que s’ha de nodrir
fonamentalment dels ingressos derivats de la taxa prevista en
l’article 3 d’aquesta llei i de les aportacions de l’Administració
de la comunitat autònoma, així com d’allò que s’obtengui per
la imposició de sancions.

Article 12
Programes conjunts de subvencions

El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Formentera han d’establir i finançar programes conjunts de
subvencions destinades a fomentar les conductes d’empreses i
particulars que s’adeqüin als objectius establerts en l’article 1
d’aquesta llei.

Article 13
Mobilitat sostenible

El consell insular ha d’adoptar les mesures adequades per
a l’assoliment progressiu d’objectius de mobilitat sostenible i
ha de fomentar l’ús del transport públic, les vies verdes i la
bicicleta.

Article 14
Promoció de l’ús de vehicles elèctrics o no contaminants

El consell insular ha d’impulsar l’ús progressiu dels
vehicles elèctrics o no contaminants. A aquest efecte:

a) Ha d’adoptar les mesures adients per a la implantació,
abans del dia 1 de setembre de 2019, de punts de recàrrega
elèctrica en tots els nuclis urbans i en els aparcaments de
titularitat pública de més de 30 places.

b) Ha d’impulsar mesures adients que afavoreixin
l’adquisició o l’ús de vehicles elèctrics o no contaminants.
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Capítol V
Règim d’inspecció i sancionador

Article 15
Inspecció

1. Correspon al Consell Insular de Formentera adoptar les
mesures adients per a la inspecció i el control de les activitats
regulades en aquesta llei, sens perjudici de les competències de
l’Administració de la comunitat autònoma de vetlar pel
compliment de les obligacions que s’imposen a les empreses en
l’article 5 d’aquesta llei.

2. L’Administració de la comunitat autònoma i el consell
insular han d’adoptar les mesures de col·laboració i
coordinació adequades per a l’efectivitat de l’actuació
inspectora.

Article 16
Infraccions administratives

1. Constitueixen infraccions administratives els incompliments
dels deures establerts en aquesta llei en els termes dels apartats
següents.

2. Són infraccions lleus:

a) Circular sense portar en un lloc visible el distintiu
prescrit en l’article 3 d’aquesta llei.

b) Incomplir els deures d’informació i verificació
establerts en l’article 5 d’aquesta llei.

c) Accedir als espais a què fa referència l’article 9
d’aquesta llei infringint les limitacions establertes pel Consell
Insular de Formentera.

3. Són infraccions greus:

a) Circular per la xarxa viària de Formentera contravenint
les limitacions de caràcter temporal establertes d’acord amb
l’article 3.1 d’aquesta llei.

b) Manipular o falsejar l’acreditació o el distintiu a què fa
referència l’article 3 d’aquesta llei.

c) Comercialitzar vehicles de lloguer sense adequar-se a les
limitacions establertes en l’article 6 d’aquesta llei.

d) Obstaculitzar o dificultar injustificadament l’activitat
inspectora de l’Administració.

e) Haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma, més de
dues vegades per la comissió d’alguna de les infraccions lleus
que indica l’apartat anterior.

Article 17
Subjectes responsables

Són subjectes responsables de la comissió de les infraccions
establertes en l’article 16 anterior les persones físiques o
jurídiques autores de les accions o omissions corresponents.

Article 18
Sancions

1. Per la comissió de les infraccions tipificades en l’article
anterior s’han d’imposar les sancions següents:

a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 1.000
euros.

b) Per a les infraccions greus, una multa de 1.001 a 10.000
euros.

2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar, a més, la
sanció d’immobilització temporal del vehicle implicat en els
fets il·lícits per un període no superior a quatre mesos.

3. Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte les
circumstàncies modificatives de la responsabilitat previstes a
l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.

Article 19
Competència sancionadora

1. La competència per imposar les sancions establertes en
l’article anterior correspon al president o a la presidenta del
consell insular, llevat que les normes insulars d’organització
l’atribueixin a altres òrgans.

2. Això no obstant, la competència per a la imposició de les
sancions per les infraccions previstes en els apartats 2.b), 3.d)
i 3.e) de l’article 16 d’aquesta llei, en relació amb l’activitat de
les empreses navilieres i de mediació, correspon al conseller o
a la consellera de l’Administració de la comunitat autònoma
competent en matèria de transport marítim.

Article 20
Pagament voluntari i reconeixement de la responsabilitat

1. Una vegada que s’hagi iniciat el procediment, si la persona
infractora reconeix la seva responsabilitat, aquest procediment
es resol amb la sanció corresponent i s’ha d’aplicar una
reducció del 20% sobre la quantitat proposada.

2. A més, la quantia de la sanció proposada per l’òrgan
competent s’ha de reduir un 20% si la persona interessada
decideix voluntàriament fer efectiu l’import de la multa abans
de la resolució.

3. Les reduccions anteriors són acumulables i la seva efectivitat
es condiciona al desistiment o a la renúncia de qualsevol acció
o recurs en via administrativa contra la sanció.

Article 21
Prescripció

Les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei
prescriuen en els terminis i les condicions que s’estableixen en
l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
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Disposició addicional primera
Informació a les empreses navilieres, mediadores o
expenedores sobre el contingut d’aquesta llei

En el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei, la
conselleria competent en matèria de transport marítim i el
Consell Insular de Formentera han d’adoptar les mesures
adequades de difusió del règim de limitació d’entrada i
circulació de vehicles de motor a Formentera entre les
empreses a què fa referència l’article 5 d’aquesta llei.

Disposició addicional segona
Informació sobre el règim jurídic d’entrada i circulació de
vehicles

El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Formentera han de prendre les mesures de difusió adequades i
suficients per informar la ciutadania, amb caràcter previ a
l’entrada en vigor del règim jurídic de caràcter temporal que
s’estableixi d’acord amb aquesta llei, quant a l’entrada i la
circulació de vehicles de motor a Formentera.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 11/2010, de 2 de novembre,
d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears

Es modifica l’apartat d) de l’article 27 de la Llei 11/2010,
de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les
Illes Balears, i s’hi afegeix un incís final amb la redacció
següent:

“Els passatgers amb destinació a Formentera que
embarquin vehicles de motor també han d’exhibir
l’acreditació administrativa que els permeti circular per
l’illa durant els períodes de limitació establerts anualment.”

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 5 de febrer de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de febrer de 2019, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la
Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts 4
dies (fins al proper dia 13 de febrer) per tal que els grups

parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini de
presentació d'esmenes de 4 dies (fins al proper dia 18 de
febrer) i que es tramitin davant la Comissió de Cultura,
Participació i Esports.

Palma, a 6 de febrer 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
d'Educació i Universitat, en la sessió de dia 18 de gener de
2019, adoptà l'Acord següent:

5. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
modificació del text refós de la Llei de consells escolars de
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de
7 de setembre.

En data 19 de maig de 2016 es va publicar la Llei 7/2016,
de 17 de maig, de modificació del Text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 112/2001, per tal de recuperar la composició de
l’organisme anterior al Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques.

Aquesta modificació resulta insuficient perquè el que es
pretén és modificar la composició de l’organisme per
incorporar-hi noves entitats que actualment no hi són presents
i que, com a conseqüència dels canvis en la societat des de la
creació del Consell Escolar de les Illes Balears, és necessari
que en formin part.

També s’ha d’establir una forma més democràtica d’elecció
del president i del vicepresident, en la qual ha de participar de
manera efectiva el mateix Consell Escolar.

Per això, el Pla d’Actuacions del Consell Escolar de les
Illes Balears de l’any 2017, aprovat pel Ple el dia 26 de
setembre de 2016, inclou la tasca d’elaborar un estudi de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, publicat en el BOIB núm. 112, de
18 de setembre), modificada pel Decret llei 5/2012, de 17 de
maig (BOIB núm. 63, de 19 de maig), per proposar-ne una
modificació en relació amb la naturalesa i la composició
d’aquest òrgan i amb la forma d’elecció del president.

El procediment d’estudi i elaboració es va aprovar en la
reunió de la Comissió Permanent del 23 de maig de 2017 i en
la del Ple del 13 de juny de 2017. El 23 de juny de 2017 es va
sol·licitar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears que fessin aportacions sobre el tema. El termini per
fer-les va finalitzar el 30 d’octubre. 
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Finalment, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears va
aprovar, el dia 28 de juny de 2018, la proposta de modificació
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Les modificacions que es proposen es justifiquen per les
raons següents:

Pel que fa a l’objecte de la Llei, s’ha considerat necessari
deixar constància expressa que les entitats que formen part del
Consell Escolar de les Illes Balears han de tenir com a àmbit
d’actuació les Illes Balears.

Quant als objectius que pretén assolir el Consell Escolar de
les Illes Balears, atesa l’experiència dels anys passats es
considera necessari que hi hagi més coordinació entre els
diferents nivells de l’Administració (autonòmica, insular i
local).

Respecte a les seves competències, ha de quedar palès que
no només s’ha de consultar preceptivament el Consell Escolar
de les Illes Balears sobre les normes amb rang de decret, sinó
també sobre les ordres, si afecten els temes establerts en
l’article 6.

L’informe sobre l’estat del sistema educatiu que elabora i
publica anualment el Consell Escolar de les Illes Balears no ha
de tenir sols un contingut descriptiu, sinó que també ha de tenir
un caràcter explicatiu i transformador. 

Pel que fa als representants de les diferents entitats,
organitzacions i associacions que integren el Consell Escolar de
les Illes Balears, cal donar compliment a la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat de dones i homes. A més, s’ha considerat
adient i s’ha consensuat ampliar el nombre de representants.

Atesa la simplicitat de la formulació d'aquest projecte de
llei, que preveu incorporar nous membres en la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears, així com establir una forma
més democràtica d'elecció del president i del vicepresident, en
la qual ha de participar de manera efectiva el mateix Consell
Escolar, i tenint en compte l'article 145 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, es considera necessari proposar
al Parlament de les Illes Balears que aquest projecte de llei es
tramiti directament i en lectura única.

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

Primer. Aprovar el projecte de llei de modificació del text
refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat
pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que s'adjunta
com a annex a aquest Acord.

Segon. Trametre aquest projecte de llei al Parlament de les
Illes Balears i proposar que es tramiti a través del procediment
legislatiu de lectura única, d'acord amb el procediment establert
as l'article 145 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

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

Palma, a 18 de gener de 2019.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, la vicepresidenta, presidenta per suplència del

Consell de Govern
(Art. 2 del Decret 6/2017, de 7 d'abril, de la presidenta de

les Illes Balears)

A)

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS DE

LES ILLES BALEARS, APROVAT PEL DECRET
LEGISLATIU 112/2001, DE 7 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un aspecte important en relació amb el Consell Escolar de
les Illes Balears (CEIB) és modificar el Text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que el regula, amb la
finalitat de convertir-lo en un òrgan més participatiu i més
democràtic atribuint-li nous objectius, ampliant-ne la
composició i modificant el procediment d’elecció del president
i del vicepresident de la institució.

En data 19 de maig de 2016 es va publicar la Llei 7/2016,
de 17 de maig, de modificació del Text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 112/2001, per tal de recuperar la composició de
l’organisme anterior al Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques.

Aquesta modificació resulta insuficient perquè el que es
pretén és modificar la composició de l’organisme per
incorporar-hi noves entitats que actualment no hi són presents
i que, com a conseqüència dels canvis en la societat des de la
creació del Consell Escolar de les Illes Balears, és necessari
que en formin part.

També s’ha d’establir una forma més democràtica d’elecció
del president i del vicepresident, en la qual ha de participar de
manera efectiva el mateix Consell Escolar.

Per això, el Pla d’Actuacions del Consell Escolar de les
Illes Balears de l’any 2017, aprovat pel Ple el dia 26 de
setembre de 2016, inclou la tasca d’elaborar un estudi de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, publicat en el BOIB núm. 112, de
18 de setembre), modificada pel Decret llei 5/2012, de 17 de
maig (BOIB núm. 63, de 19 de maig), per proposar-ne una
modificació en relació amb la naturalesa i la composició
d’aquest òrgan i amb la forma d’elecció del president.

El procediment d’estudi i elaboració es va aprovar en la
reunió de la Comissió Permanent del 23 de maig de 2017 i en
la del Ple del 13 de juny de 2017. El 23 de juny de 2017 es va
sol·licitar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears que fessin aportacions sobre el tema. El termini per
fer-les va finalitzar el 30 d’octubre. 
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Amb les aportacions rebudes, la Comissió Permanent va
elaborar un primer esborrany dels canvis en les reunions del 14
de desembre de 2017, 6 de febrer de 2018 i 12 d’abril de 2018.
En la reunió de la Comissió Permanent del dia 14 de desembre
de 2017 també es va acordar una modificació del procediment
d’elaboració de la proposta i en la del dia 6 de febrer de 2018,
l’obertura d’un termini per presentar esmenes. 

L’esborrany amb els canvis acordats per la Comissió
Permanent es va remetre a tots els membres del Consell Escolar
de les Illes Balears el dia 16 d’abril de 2018 i es va fixar un
termini per presentar esmenes del text i noves propostes fins al
dia 7 de maig. Les noves propostes i les esmenes es varen
debatre i el text final es va aprovar amb els vots favorables de
més de dos terços dels membres de la Comissió Permanent el
dia 23 de maig de 2018.

Les modificacions que es proposen es justifiquen per les
raons següents:

Pel que fa a l’objecte de la Llei, s’ha considerat necessari
deixar constància expressa que les entitats que formen part del
Consell Escolar de les Illes Balears han de tenir com a àmbit
d’actuació les Illes Balears.

Quant als objectius que pretén assolir el Consell Escolar de
les Illes Balears, atesa l’experiència dels anys passats es
considera necessari que hi hagi més coordinació entre els
diferents nivells de l’Administració (autonòmica, insular i
local).

Respecte a les seves competències, ha de quedar palès que
no només s’ha de consultar preceptivament el Consell Escolar
de les Illes Balears sobre les normes amb rang de decret, sinó
també sobre les ordres, si afecten els temes establerts en
l’article 6.

L’informe sobre l’estat del sistema educatiu que elabora i
publica anualment el Consell Escolar de les Illes Balears no ha
de tenir sols un contingut descriptiu, sinó que també ha de tenir
un caràcter explicatiu i transformador. 

Pel que fa als representants de les diferents entitats,
organitzacions i associacions que integren el Consell Escolar de
les Illes Balears, cal donar compliment a la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat de dones i homes. A més, s’ha considerat
adient i s’ha consensuat ampliar el nombre de representants.

Amb la finalitat d’ampliar la representació social en el
Consell Escolar de les Illes Balears, en el punt 1 de l’article 9
s’hi afegeixen els apartats p), q), r), s) i t), de manera que, per
una banda, s’amplia la representació amb cinc membres nous,
però, per una altra, i a fi de no augmentar tant el nombre total
de membres de l’entitat, el grup de personalitats de prestigi
reconegut passa de tenir quatre membres a tenir-ne dos, i el
grup de representants de la conselleria competent en matèria
d’educació passa de tenir tres membres a tenir-ne un. El punt
2 passa a ser el 3, amb un canvi en la redacció per deixar clar
que els nomenaments es fan per resolució del conseller i no per
ordre, i es dona una nova redacció al punt 2 per concretar
l’àmbit territorial. Així mateix, es modifica el procediment per
nomenar el president i el vicepresident del Consell Escolar de
les Illes Balears, de manera que el nomenament d’aquests

càrrecs esdevé més democràtic, i el punt 3 passa a ser el punt
4 i el punt 4, el 5.

La modificació del Text refós s’adequa als principis de
bona regulació continguts en l’article 129 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques: està justificada per raons d’interès
general, atesa la finalitat que persegueix; conté la regulació
imprescindible per atendre les necessitats que pretén satisfer;
és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de
la Unió Europea, i no estableix tràmits addicionals o diferents
dels prevists en la Llei esmentada.

Finalment, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears va
aprovar, el dia 28 de juny de 2018, la proposta de modificació
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Article únic
Modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de
7 de setembre

El Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica la redacció de l’article 1 en els termes següents: 

"Article 1

L’objecte d’aquesta Llei és instrumentar la participació
efectiva de tots els sectors socials i entitats jurídiques de
l’àmbit de les Illes Balears afectats en la programació
general de l’ensenyament no universitari a les Illes
Balears."

Dos. S’afegeixen els objectius 9 i 10 a l’article 3, amb la
redacció següent:

"9. Foment d’una coordinació més gran entre els diferents
nivells de l’Administració (autonòmica, insular i local), els
centres educatius i les entitats socials i culturals.

10. Comunicació dels acords del Consell Escolar de les
Illes Balears a la societat i, especialment, a la comunitat
educativa."

Tres. En el punt 3 de l’article 6 s’hi afegeix que les ordres
també s’han de trametre al Consell Escolar com un dels
assumptes sobre els quals s’ha de consultar preceptivament
aquest organisme. Així, aquest punt queda redactat de la
manera següent:

"3. Els projectes de decret i les ordres en matèria
educativa."

Quatre. S’afegeix un nou punt, el punt 11, a l’article 7, redactat
en els termes següents:

"11. Coordinació entre les administracions, els centres
educatius i la xarxa associativa social i cultural per prevenir
el fracàs escolar i atendre la diversitat."
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Cinc. En el punt 2 de l’article 8 es concreta el caràcter
explicatiu i transformador que ha de tenir l’informe sobre
l’estat del sistema educatiu, amb la redacció següent:

"2. Amb caràcter anual, el Consell Escolar de les Illes
Balears ha d’aprovar per majoria absoluta i ha de fer públic
un informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes
Balears. Aquest informe, que ha d’elaborar la Comissió
Permanent del Consell Escolar, ha de tenir un caràcter
explicatiu i transformador més que no descriptiu, de manera
que ha d’aportar un marc amb prediccions explicatives en
relació amb diferents variables que poden desembocar en
propostes de solució per als problemes concrets que
s’analitzin."

Sis. En l’article 9, s’amplia el nombre de representants que
integren el Consell Escolar de les Illes Balears; es dona una
nova redacció al punt 2 per concretar l’àmbit territorial de les
organitzacions, les entitats i les associacions que han de
proposar representants; s’especifica que aquests s’han de
nomenar per resolució, i no per ordre, i es modifica el
procediment de nomenament del president i del vicepresident
del Consell Escolar de les Illes Balears. 

Amb aquests canvis, l’article 9 queda redactat en els termes
següents:

"Article 9

1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les
persones següents: 

a) Deu persones en representació dels professors dels
nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les
Illes Balears, proposades per les associacions i
organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva
representativitat i entre els sectors públic i privat de
l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de
correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament
concertat. 

b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d’associacions de pares i
mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat.
Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres
concertats. 

c) Tres alumnes de l’ensenyament no universitari,
proposats per les confederacions o federacions
d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i
especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos
han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre
concertat. 

d) Dues persones en representació del personal
d’administració i serveis dels centres educatius, proposades
per les centrals i associacions sindicals en proporció a la
seva representativitat. 

e) Dues persones en representació dels titulars de
centres privats, proposades per les organitzacions
corresponents en proporció a la seva representativitat. 

f) Dues persones proposades per les diferents centrals i
organitzacions sindicals. 

g) Dues persones proposades per les diferents
organitzacions patronals. 

h) Una persona en representació de la conselleria
competent en matèria d’educació, designada pel conseller. 

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Quatre persones en representació de l’Administració
local, tres de les quals proposades per les entitats
representatives dels interessos dels ens locals —una pels de
Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels
d’Eivissa— i una en representació de l’Ajuntament de
Palma. 

k) Quatre persones en representació dels consells
insulars, proposades pels presidents de les institucions
respectives. 

l) Una persona en representació de la Universitat de les
Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució. 

m) Dues personalitats de prestigi reconegut en el camp
de l’educació, designades pel conseller d’Educació i
Universitat, alguna de les quals ha de pertànyer a un
moviment de renovació pedagògica o a una institució
reconeguda en l’àmbit educatiu. 

n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats de les Illes Balears. 

o) Una persona en representació del sector de
cooperatives de treball associat de l’ensenyament de les
Illes Balears.

p) Un representant de l’Institut Balear de la Dona.

q) Un representant de les confederacions o federacions
d’associacions de directors, en proporció a la seva
representativitat.

r) Un representant de les confederacions o federacions
d’associacions de docents, en proporció a la seva
representativitat.

 
s) Un representant de les confederacions o federacions

d’associacions de professionals de 0-3 anys, en proporció
a la seva representativitat.

t) Un representant del Consell de la Joventut de les Illes
Balears vinculat a una federació o associació de joves
reconeguda per la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports.

2. L’àmbit territorial de referència per a les diferents
organitzacions, entitats i associacions esmentades en
l’apartat anterior com a proponents en funció de la seva
representativitat és el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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3. Els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de
ser nomenats per resolució del conseller d’Educació i
Universitat, d’acord amb les propostes formulades pels
grups corresponents en els termes que reglamentàriament es
determinin. 

4. El president i el vicepresident del Consell Escolar de les
Illes Balears han de ser nomenats pel Consell de Govern, a
proposta del conseller d’Educació i Universitat. El mateix
Consell Escolar de les Illes Balears ha de triar les persones
proposades entre els membres d’aquest òrgan consultiu per
majoria de dos terços en primera votació o, si cal, de tres
cinquenes parts en segona votació. En cas que no
s’assoleixin les majories esmentades, després de les
votacions, el conseller d’Educació i Universitat proposarà
les persones que han de ser nomenades president i
vicepresident entre els membres d’aquest òrgan. 

Un cop nomenats el president i el vicepresident del
Consell Escolar, han de ser reemplaçats com a vocals en el
grup de representació del qual procedeixin. El president i el
vicepresident han de prendre possessió del càrrec davant el
president del Govern de les Illes Balears.

5. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de
ser nomenat pel conseller d’Educació i Universitat i ha de
ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en
matèria d’educació."

Set. S’afegeix un punt 3 a l’article 10 amb la redacció següent: 

"3. El president i el vicepresident han de cessar dels seus
càrrecs, a més de per les causes indicades en el punt 2
d’aquest article, per la revocació de la seva designació per
acord de dos terços dels membres del Consell Escolar de les
Illes Balears."

Disposició addicional primera
Gènere

Les formes masculines usades com a genèric que apareixen
en la norma s’han d’entendre referides també al femení
corresponent.

Disposició addicional segona
Constitució del Consell Escolar de les Illes Balears

1. El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha de constituir en
el termini de tres mesos comptadors a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei amb la composició i amb els nomenaments
del president i del vicepresident que s’estableixen en l’article
únic. Queda vàlidament constituït en el moment en què s’hi
integrin, com a mínim, dos terços dels components.

2. Les entitats, els organismes i les institucions representats en
el Consell Escolar de les Illes Balears han de comunicar els
noms dels seus representants en el termini de quinze dies
comptadors des de la recepció de la notificació de
l’Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant la qual
se’ls requereix que els designin.

3. Correspon al conseller d’Educació i Universitat convocar la
nova sessió de constitució del Consell Escolar de les Illes
Balears. 

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell
Escolar s’han de computar a partir de la nova sessió de
constitució d’aquest òrgan.

5. S’ha de modificar el Reglament del Consell Escolar, aprovat
pel Ple d’aquest òrgan en data 13 de juny de 2017, a fi
d’adaptar-lo a aquesta Llei.

Disposició transitòria única
Continuïtat del Consell Escolar de les Illes Balears 

Mentre no es constitueixi el nou Consell Escolar de les Illes
Balears de la forma que s’estableix en aquesta Llei, aquest
organisme pot actuar amb la representació que el constitueix
actualment.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta Llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera
Autorització al Consell de Govern

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, dins
l’àmbit de les seves competències, dicti les disposicions que
siguin necessàries per desenvolupar reglamentàriament les
previsions que es contenen en aquesta Llei.

2. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en un
termini d’un any, aprovi el text refós de la present Llei i de les
disposicions vigents de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears, el Text refós de la qual es va aprovar pel Decret
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. Aquesta autorització
inclou la possibilitat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els
textos legals que s’han de refondre.

Disposició final segona
Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà del dia en què s’hagi
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 18 de gener de 2019
El conseller d'Educació i Universitat
Martí X. March i Cerdà
La vicepresidenta, presidenta per suplència del Consell de

Govern:
Isabel M. Busquets i Hidalgo (art. 2 del Decret 6/2017, de

7 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears)

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de febrer de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.
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Palma, a 6 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 808/19, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
al lloguer el 2017.

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 ajudes al lloguer es varen concedir el 2017 i
quantes s'han pagat a dia 28 de gener de 2019?

Palma, a 29 de gener de 2019
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

B)
RGE núm. 866/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a disposició addicional primera de la Llei 12/2014,
de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

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.

Estan informats els tècnics d'agricultura que la no-aplicació
o la derogació de la disposició addicional primera de la Llei
12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, no té
cap efecte?

Palma, a 31 de gener de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

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 6 de febrer de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 6 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 1105/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
del transport aeri sanitari a partir de la nova adjudicació.

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

En quina situació es troba el transport aeri sanitari a partir
de la nova adjudicació del servei?

Palma, a 5 de febrer de 2019
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 1145/19, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a oposicions a l'Ibsalut.

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

Com valora vostè les denúncies d'irregularitats per part dels
opositors a les últimes oposicions a l'Ibsalut?

Palma, a 5 de febrer de 2019
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

C)
RGE núm. 1146/19, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a aprovació del decret pel qual es regulen els
habitatges desocupats.

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.

Quan pensa el Govern aprovar el decret pel qual es regulen
els habitatges desocupats, el seu registre i el procediment de
cessió obligatòria per part dels grans tenidors?

Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

D)
RGE núm. 1147/19, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a oposicions a mesures per equiparar la inversió en serveis
socials.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines mesures pot prendre la Conselleria de Serveis
Socials per equiparar la inversió dels ajuntaments en serveis
socials de les Illes Balears?

Palma, a 6 de febrer de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

E)
RGE núm. 1148/19, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a funció dels inspectors turístics.

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.

Si almenys en dos casos coneguts de denúncies per
presumpte lloguer turístic il·legal s'ha demanat als veïns fer la
feina dels inspectors, quin és exactament el treball que fan
aquests funcionaris?

Palma, a 6 de febrer de 2019
La diputada
Laura Camargo i Fernández

F)
RGE núm. 1149/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pacte antitransfuguisme.

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.

Pensa la presidenta que a les Illes Balears es compleix el
pacte antitransfuguisme?

Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

G)
RGE núm. 1151/19, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al Parc
Natural d'Es Trenc.

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.

Conseller, ens podria indicar la data d'aprovació del Pla
d'ordenació de recursos naturals del Parc Natural d'Es Trens-
Salobrar de Campos?

Palma, a 6 de febrer de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot

H)
RGE núm. 1152/19, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a personal d'urgències als
hospitals.

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.

Tenen els hospitals de les Illes tot el personal que correspon
als serveis d'urgències?

Palma, a 6 de febrer de 2019
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 1168/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a aliances del Govern
en matèria agrària.

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 millores comporten per als pagesos de les Illes
Balears les recents aliances en matèria de política agrària?

Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

J)
RGE núm. 1169/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a diversificació de
l'economia.

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 en
aquesta legislatura s'ha aconseguit l'objectiu de diversificar
l'economia?
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Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

K)
RGE núm. 1170/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
dels llots procedents de la depuradora de Ferreries.

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

En quina situació es troba el trasllat dels llots procedents de
la depuradora de Ferreries?

Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 1171/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indicadors escolars publicats per l'IAQSE.

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 els indicadors escolars publicats per
l'IAQSE?

Palma, a 6 de febrer de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 1172/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència de
la Conselleria de Salut durant la present 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.

Sra. Consellera de Salut, considera que la seva conselleria
ha estat transparent durant aquesta legislatura?

Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

N)
RGE núm. 1173/19, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasca dels
assessors del Govern.

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.

Sra. Consellera de Presidència, considera que la tasca dels
assessors del Govern s'ajusta a la funció per a la qual van ser
designats?

Palma, a 6 de febrer de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

O)
RGE núm. 1174/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aliances
amb Catalunya.

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 cercar aliances amb
Catalunya és la millor manera de defensar els interessos de les
Illes Balears?

Palma, a 6 de febrer de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de febrer de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 6 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 884/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

1103/19), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sobirania
i independència de les nacions (procediment d'urgència),
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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 pel procediment d'urgència davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Motivació del procediment d'urgència: Donats els recents
esdeveniments que han tingut lloc a la República Bolivariana
de Veneçuela, violant la sobirania nacional exclusiva de totes
les nacions estats existents en el món, mitjançant el present
escrit, insta el Parlament de les Illes Balears perquè promogui
l’adopció d’una proposició no de llei sobre aquest assumpte
amb caràcter urgent.

Donats els recents esdeveniments que han tingut lloc a la
República Bolivariana de Veneçuela, violant la sobirania
nacional exclusiva de totes les nacions estats existents en el
món, mitjançant el present escrit, insta el Parlament de les Illes
Balears perquè promogui l’adopció d’un projecte no de llei
sobre aquest assumpte.

Dita PNL es fa urgent considerant la postura adoptada pel
Govern de l'Estat espanyol de donar un ultimàtum de vuit dies
perquè es desenvolupin unes eleccions a Veneçuela, a més del
reconeixement del Parlament Europeu de Juan Gerardo Guaidó
Márquez com a president de Veneçuela, sent que països
membres tenen presos polítics en les seves presons. La
possibilitat d'una ingerència militar en un país germà, basat en
la violació del dret internacional plasmat a la Carta de les
Nacions Unides vigent des de 1945, fa que Veneçuela es
converteixi en un tema de debat obligat.

L'actual govern de Veneçuela, presidit per Nicolás Maduro
Moro té un suport electoral del 67,8%, que es tradueix en un
31,7% del cens total de la població. L'actual govern de Donald
Trump té un suport electoral del 46%, que sobre el cens total
representa un 27,3%. El govern de Pedro Sánchez va
aconseguir el suport d'un 22,6%, que es tradueix en un 15,02%
del cens total. No es pot pretendre donar lliçons de democràcia
a països i governs amb major legitimitat.

Des de la guerra de Cuba, els Estats Units sempre s'ha
immiscit en els assumptes propis dels països de Llatinoamèrica,
i això s'ha convertit en una pràctica comuna durant tot el segle
XX. Des de Xile i l'Argentina fins a Mèxic, han estat víctimes
de la pseudo democratització que pregona sempre el Govern
dels Estats Units d'Amèrica.

En el present segle, aquesta pràctica dels Estats Units de
banalitzar la paraula democràcia per poder envair altres nacions
i justificar la seva violació al dret internacional, es va fer patent
a l'Iraq, Afganistan, Líbia, per només esmentar-ne uns pocs. No
podem permetre que això succeeixi amb Veneçuela.

Per tot això present la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu suport a la
justa causa del poble veneçolà, així com al president electe
Nicolàs Maduro Moro en l'exercici de les seves funcions com
a cap d'estat.

2. El respecte al dret aliè és la pau, i l'única manera d'evitar que
l'imperialisme d'Estats Units continuï amb la seva ingerència a
Amèrica Llatina basat en la doctrina Monroe, és posicionar-se
en relació amb la no-violació de la sobirania nacional.

3. Donar suport a un posicionament favorable a l'intent de cop
d'estat a Veneçuela és donar suport a una invasió d'estats Units
mitjançant la instrumentalització d'una crisi interna de la qual,
al mateix temps, ha estat partícip. El Govern dels Estats Units
de manera recurrent ha violat la sobirania i el dret dels pobles
a elegir democràticament el seu destí mitjançant cops d'estat a
Amèrica Llatina, des de 1911 fins ara.

4. El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament el
neocolonialisme que practica els Estats Units d'Amèrica amb la
resta de les nacions quan no estan disposades a practicar el
model capitalista que ells representen.

5. En virtut del dret internacional vigent, de la lliure
autodeterminació dels pobles i de la inviolabilitat de la
sobirania nacional, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern balear a adoptar un posicionament ferm sobre aquest
assumpte, i d'acord amb l'actitud servil del president de Govern
Pedro Sánchez i la innocuïtat adoptada per la resta de forces
polítiques, un pas ferm cap a la llibertat de la resta de les
nacions així com la defensa de la sobirania nacional.

6. La total condemna a qualsevol acte d'ingerència política i
violació a la independència i sobirania nacional de qualsevol
estat.

Palma, a 31 de gener de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

B)
RGE núm. 921/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a suport a la reconstrucció mamària per a l'illa d'Eivissa,
davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Dia 4 de febrer se celebra el Dia Mundial de la lluita contra
el càncer. La mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS)
en el seu web recull que "El càncer és un procés de creixement
i disseminació incontrolats de cèl·lules. Pot aparèixer
pràcticament en qualsevol lloc del cos. El tumor sol envair el
teixit circumdant i pot provocar metàstasi en punts distants de
l'organisme. Molts tipus de càncer es podrien prevenir evitant
l'exposició a factors de risc comuns com el fum de tabac. A
més, un percentatge important de càncers poden curar-se
mitjançant cirurgia, radioteràpia o quimioteràpia, especialment
si es detecten en una fase primerenca."

D'altra banda, també cada any, el 19 d'octubre se celebra el
Dia Mundial Contra el Càncer de Mama. El càncer de mama és
el tumor més freqüent en les dones occidentals. A Espanya es
diagnostiquen al voltant de 32.825 nous càncers de mama a
l'any segons dades recollides per l'Associació Espanyola Contra
el Càncer (AECC). Encara que entre el 2012 i el 2018 hi ha
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hagut un increment del 30%, el càncer de mama a Espanya té
una taxa de supervivència a 5 anys superior al 90%.

A nivell balear, segons la pròpia consellera de Salut,
Patricia Gómez, el passat 19 d'octubre amb motiu del Dia
Internacional del càncer de mama, va dir que a Balears es dóna
l’esborronadora xifra de 500 casos de càncer de mama anuals.
Aquesta xifra es converteix en una dada desconsoladora en
conèixer la realitat que, el Govern balear, no ha implantat les
operacions de reconstrucció de mama a Eivissa. Així doncs,
Eivissa i Formentera són les úniques illes de Balears que no
compten amb un cirurgià plàstic per a la reconstrucció del pit
de les malaltes de càncer de mama que han necessitat una
mastectomia.

Des de Son Espases passant per l'hospital comarcal d'Inca,
fins a Son Llàtzer, la totalitat de l'illa de Mallorca ofereix un
servei que a les Pitiüses no tenim.

Moltes són les veus que des d’Eivissa demanen aquest
servei, com per exemple Helen Watson, presidenta de
l'associació Eivissa i Formentera Contra el Càncer (IFCC), o
Pablo Rodríguez, psicooncòleg de la junta local de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC), així com les pacients que
s'han de desplaçar a Mallorca per ser tractades. Tots dos han
reclamat recentment a la conselleria que les pacients de les
Pitiüses tinguin les mateixes possibilitats que les de Mallorca
i Menorca.

Si volem unes Illes Balears en igualtat de condicions, cal fer
front a aquesta discriminació que pateixen les Pitiüses i així
poder oferir les mateixes possibilitats a tota la ciutadania
independentment de l’illa on vivim.

Sabem perfectament de les dificultats que pateix l’illa
d’Eivissa per trobar els professionals necessaris dins del món
de la sanitat, per això el Govern ha de fer una reflexió i
treballar per consolidar les plantilles a les nostres illes.

Comptar a Eivissa amb la cirurgia de reconstrucció per al
càncer de mama suposaria un avanç molt important en tot el
procés que han de superar les pacients. En el dia a dia les
pacients han de traslladar-se amb les seves parelles o familiars
per ser sotmeses a l'operació i passar els dies corresponents a
Son Espases. A més hem d'afegir totes les vegades que han de
traslladar-se a Mallorca per poder fer el seguiment necessari en
tot el procés pertinent.

En tot aquest procés, des de la detecció del mateix càncer
de mama fins a l'alta de la mateixa pacient poden passar anys,
per això es fa imprescindible que comptem a l'illa d'Eivissa
amb aquest servei. Tot el procés, en veure's envoltada o estar
molt prop del seu entorn, familiar, familiars amics, etc., fa
elevar el percentatge d'èxit i sobretot el benestar dels pacients
i minimitzar tots els inconvenients que suposen seguir el
tractament en una altra illa.

Per tot això presento la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solucionar i combatre les desigualtats entre illes
en matèria de reconstrucció del pit i que s’adoptin les mesures

que corresponguin per poder donar els mateixos serveis a tot
l’arxipèlag balear.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que sigui un dret públic poder comptar amb un
cirurgià plàstic i els mitjans necessaris a l'Hospital Can Misses,
per a la reconstrucció del pit de les malaltes de càncer de mama
que han necessitat una mastectomia a tot l’arxipèlag balear.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar la possibilitat a totes les dones de l’opció
de la reconstrucció del pit extirpat en la mateixa intervenció
quirúrgica.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè empri tots els mitjans necessaris per poder
fer complir aquesta PNL en un termini màxim de sis mesos.

Palma, a 4 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7090/18, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions de la Comissió Bilateral Estat-
Comunitat Autònoma en matèria de carreteres.

La Comissió Bilateral Estat-Comunitat Autònoma s’ha
reunit una vegada durant aquesta legislatura.

Palma, 20 de desembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7415/18, presentada pel
diputat Josep melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi-
proposta per les Illes Balears, relativa a places hoteleres al
centre de Palma.

No.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 8187/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte
"Elaboració d'estudis territorials i paisatgístics" 2017.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-150.pdf#page=56
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-151.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=134
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D’acord amb l’ordre d’inici del procediment d’elaboració
del projecte, el director general d’Ordenació del Territori és
l’òrgan responsable del procediment.

Els projectes d’inversió, com a tals, no s’adjudiquen si bé
a ells s’imputen despeses derivades de l’objecte d’aquests.
Concretament, amb càrrec a l’any 2017, s’han emprat dos
sistemes: contractes menors i encàrrec de gestió per mitjans
propis.

A l’any 2017, s’han imputat al Projecte d’inversió:
• Contracte menor amb la Fundació General de la Universitat
• Contracte menor amb l’empresa Pau Urbanismo, SLP
• 2 encàrrecs de gestió (mitjans propis) al Servei

d’Informació Territorial de les Illes Balears.

Palma, 17 de desembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8188/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte
"Elaboració d'estudis territorials i paisatgístics" 2018.

D’acord amb l’ordre d’inici del procediment d’elaboració
del projecte, el director general d’Ordenació del Territori és
l’òrgan responsable del procediment.

Els projectes d’inversió, com a tals, no s’adjudiquen si bé
a ells s’imputen despeses derivades de l’objecte d’aquests.
Concretament, amb càrrec a l’any 2018, s’han emprat dos
sistemes: contractes menors i encàrrec de gestió per mitjans
propis.

A l’any 2018, s’han imputat al Projecte d’inversió:
• Contracte menor amb l’empresa Pau Urbanismo, SLP
• 1 encàrrec de gestió (mitjans propis) al Servei d’Informació

Territorial de les Illes Balears.

Palma, 17 de desembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 8273 a 8275/18, presentades
per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a aspectes de
l'encomanda de gestió a Multimèdia de les Illes Balears, SA,
per l'extensió de la TDT 1, 2 i 3.

L’objecte de l’encàrrec de gestió és del servei d’extensió de
la Televisió Digital.

Com a resultat de l’aplicació del RD 944/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió
digital terrestre (TDT), els llicenciataris dels canals UHF
destinats al servei de TDT han d’oferir, en el cas dels de
caràcter privat, una cobertura del servei del 95% de la

població; i en el cas dels de caràcter públic, el 98% de la
població. A la zona geogràfica coberta per aquest servei
s’anomena Zona 1

D’altra banda, existeix l’anomenada Zona 2, que és aquella
zona de cobertura que no està coberta i sufragada pels
radiodifusors quant a la seva obligació de cobertura per ser
llicenciataris. Així doncs, la cobertura de la Zona 2 serà
distinta, tant si es tracta de canals públics i privats, com si són
d’àmbits geogràfics distints (autonòmics/estatals).

El manteniment del senyal de Televisió Digital a aquestes
zones constitueix una missió de servei públic, i en
conseqüència i des del moment en què és necessari mantenir
aquest senyal, s’encomana a IBETEC, de manera que es
garanteixi el nivell de servei consignat a l’encomana, garantint
la continuïtat de les emissions televisives i, per tant, l’accés a
la informació a través d’aquest mitjà.

Per això, amb la prestació del servei objecte de l’encomana
s’està actuant de forma continuada a totes les illes en diferents
z o n e s  p o b l a c i o n a l s .  A  l a  p à g i n a  w e b
http://www.caib.es/cenemifront/ es pot comprovar sobre quins
municipis i quins múltiplex (grups de canals de televisió) actua
IBETEC. Quan a la columna anomenada “Manteniment”
s’indica que se n’ocupa la CAIB, es refereix a IBETEC.

Finalment, i a més, si es vol observar gràficament, també es
poden consultar els Plecs de Prescripcions Tècniques de
l’encomana de gestió els quals als seu Annex IV mostren totes
les zones definides com a zona 2. Els plecs es poden trobar a la
pàgina web d’IBETEC: www.ibetec.cat

La gestió IBETEC consisteix en aportar els mitjans tècnics
(centres de telecomunicacions i equipament instal·lat per
difondre la TDT) i els mitjans humans per operar als centres,
mantenir el servei, incidències 24 hores i atenció a la
ciutadania.

Per tant, IBETEC és la titular de molts centres de
telecomunicacions repartits a diferents punts de les Illes
Balears. Aquests centres proporcionen un servei públic de
televisió a part de la ciutadania de les Illes Balears i es varen
posar a disposició en la licitació de l’expedient 06/2014
efectuada per IBETEC.

L’encomana de gestió té un termini fins el 18 d’agost de
2014. Els expedients administratius dels encàrrecs de gestió no
requereixen un informe anual de les actuacions. Però, cal dir,
que les actuacions dutes a terme per IBETEC es mostren als
Informes d’activitat anuals que es publiquen a la pàgina web
d’IBETEC: www.ibetec.cat. Arribat el termini de finalització
de l’encàrrec de gestió, es durà a terme un informe de
finalització de l’encàrrec.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació , Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=134
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=138
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Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 8421/18, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a medició de l'impacte turístic en l'economia
de les Illes Balears.

Pel que fa a la primera pregunta, comentar que l’informe
sobre l’impacte econòmic del turisme IMPACTUR, el realitza
Exceltur, associació sense ànim de lucre, formada per empreses
de tota la cadena de valor turística. Per tant, aquest informe
prové d’una font privada, mentre que el Govern compta amb
recursos propis com l’Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) que treballa estadístiques oficials amb metodologia
consistent i reconeguda a nivell internacional.

El mesurament rigorós de l’impacte econòmic del turisme
s’obté a partir del Compte Satèl·lit del Turisme (CST). El CST
és un instrument estadístic dissenyat per mesurar els béns i
serveis adquirits pels visitants d’acord amb normes
internacionals que permetin establir comparacions vàlides amb
altres indústries i amb altres territoris emprant estadístiques
econòmiques reconegudes internacionalment.

Es tracta d’una norma internacional recolzada per la Comissió
d’Estadística de les Nacions Unides. La seva metodologia l’han
determinada l’OMT, l’ONU, l’Eurostat i l’OCDE. Al tractar-se
d’una metodologia oficial reconeguda internacionalment, els
indicadors que proporciona són vàlids per accedir a fons de
finançament (com els fons FEDER). Proporciona dades
comparables a nivell temporal, amb altres sectors de
l’economia i amb altres àmbits geogràfics.

El desenvolupament dels CST a nivell autonòmic no està
molt estès, però a Espanya hi ha algunes CA que en tenen, tot
i les dificultats detallades per l’OMT a l’hora d’obtenir CST
regionals. A Canàries van fer un CST al 2002, però també a
Madrid (2006-2010) a Andalusia actualment en procés
d’elaboració dels seus CST.

Balears és una potència turística a nivell mundial, pel que
consideram que ha de tenir un CST que situï i valori el turisme
dins l’economia balear i permeti fer comparatives amb altres
regions a nivell internacional. Així doncs, aquesta legislatura la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria, a través de l’Agència d’Estratègia
Turística (AETIB) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT), han apostat per l’elaboració del Marc input-output
(MIO) de l’economia balear i del Compte Satèl·lit del Turisme.
El Marc input-output és la passa prèvia a l’elaboració de
qualsevol Compte Satèl·lit. Quan es presentin públicament el
MIO i la CST, tindrem a disposició de la nostra comunitat un
marc que permetrà l’elaboració de comptes satèl·lit d’altres
sectors econòmics (sanitat, educació, cultura, medi ambient ...).

Pel que fa a la segona pregunta, dir-li que no podem
respondre per les motivacions d’altres CA per comprar els
productes d’un lobby turístic, però les nostres raons per no
fer-ho queden àmpliament explicades a la pregunta anterior.

Només les Illes Canàries compren els productes d’Exceltur
de forma continuada. Illes Balears, Galícia i Cantàbria van
deixar de comprar-ho al 2014, La Rioja al 2013, Múrcia al
2011 i Andalusia i la Comunitat de Madrid al 2007.

I finalment, pel que fa a la tercera pregunta, per poder
comptar amb aquestes variables tan rellevants és
imprescindible tenir primer un nou Marc input-output (MIO) de
l’economia balear, que és precisament l’aposta que ha fet el
Govern aquesta legislatura i en el que s’està treballant des de fa
2 anys per part de l’AETIB i l’IBESTAT.

Palma, 11 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 8481/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei d'acompanyament a l'habitatge a
Formentera.

El Servei d’Acompanyament a l’habitatge ja està en
funcionament. A hores d’ara, no s’ha rebut cap sol·licitud.

Palma, 19 de desembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 10233/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes culturals que es finançaran
amb fons provinents de l'Impost de turisme sostenible.

Us adjunt la relació dels projectes culturals que es
finançaran amb el fons provinents de l’impost de turisme
sostenible dels anys 2017 i 2018:

Any 2017: 660.000€

60.000€ 
Desenvolupament del programa Archaeosites

100.000€
Creació de guies i rutes
Suports als ajuntaments
Senyalització i difusió
Creació d’aplicacions mòbils
Accions als mercats emissors
Formació de guies i personal al servei del turisme

500.000€
Finalització del Convent de Sant Diego i dotació per a

l’obertura

Any 2018: 169.100€

24.260€
Saló Internacional Patrimoni Cultural

23.660€
Borsa Mediterrània Turisme Arqueològic

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=147
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=149
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-158.pdf#page=14


BOPIB núm. 179 - 8 de febrer de 2019 10123

13.500€
Presentació mitjans comunicació especialitzats en

cultura

  5.000€
Presentació mitjans comunicació especialitzats en cultura

21.010€
Press Trip mitjans especialitzats + mesa de treball

21.010€
Famtrip + mesa de treball amb influencers culturals

60.660€
Madrid Fusion

Palma, 11 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 10236/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a projectes de
modernització.

El punt primer de la Disposició addicional tercera de la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques a habitatges disposa que:

"Disposició addicional tercera
Incentius per a la millora dels establiments turístics

Les sol·licituds de modernització en els termes
d’aquesta disposició que presentin els establiments turístics
legalment existents d’allotjament, turístic residencials, de
restauració, entreteniment, esbarjo, esportiu, cultural o
lúdic, que es presentin en el termini de tres anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta disposició i que tinguin per
objecte la millora dels serveis i les instal·lacions en els
termes del paràgraf següent, així qualificades per
l’administració turística competent, mitjançant un informe
previ preceptiu per poder obtenir la llicència municipal
d’obres, restaran excepcionalment exclosos del compliment
dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i
turístics que impedissin la seva execució.

Es podrà aplicar aquesta disposició sempre que les
sol·licituds de modernització i el corresponent projecte
tinguin entitat i rellevància suficient per reduir
l’estacionalitat, la recerca o consolidació de nous segments
de mercat o la millora dels serveis turístics complementaris.
A més d’això, no podrà suposar un augment de consum
d’aigua potable ni energètic d’origen no renovable, i ha de
millorar algun o diversos dels següents aspectes de
l’establiment: la qualitat, la sostenibilitat mediambiental, la
seguretat o l’accessibilitat. En tot cas, junt amb les
sol·licituds de modernització, s’ha d’aportar un informe del
servei de prevenció o de la modalitat preventiva elegida per
l’empresa, que valori l’impacte que el projecte té sobre la
seguretat i la salut dels treballadors, així com les propostes
de millores.

L’administració turística comprovarà que el projecte es
refereix a un establiment turístic legalment existent, en el
sentit que estigui legalment inscrit als registres turístics en
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Així mateix,
emetrà informe respecte si el projecte compleix amb les
finalitats esmentades en el paràgraf anterior.

L’administració amb competències urbanístiques només
podrà concedir la llicència d’obres si s’ha emès per
l’administració turística, amb caràcter favorable, l’informe
esmentat en el paràgraf anterior.

El projecte podrà contemplar la reordenació o la
reubicació de volums existents, l’aprofitament del subsòl
per a usos habitables llevat de l’allotjament, i la
redistribució del nombre de places autoritzades. En cap cas
no podrà implicar un augment del nombre de places."

Per tant, els informes de DA3ª tenen l’abast indicat al text
legal esmentat i no entren a valorar l’acord del Pla del Consell
Insular de Mallorca relatiu al règim de suspensió de llicències
i autoritzacions vinculat a l’aprovació inicial del Pla
d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) els afecta o no,
qüestió de la qual es competent l’administració urbanística.

No obstant l’anterior, l’opinió no vinculant de
l’Administració Turística és que els projectes de DA3ª queden
excepcionalment exclosos del compliment dels paràmetres de
planejament territorial, urbanístics i turístics que impedissin la
seva execució, la qual cosa inclouria l’acord del Ple del Consell
Insular de Mallorca relatiu al règim de suspensió de llicències
i autoritzacions vinculat a l’aprovació inicial del Pla
d’Intervenció en àmbits turístics (PIAT). Per tant, si els
requisits exigits a aquesta PIAT impedeixin l’execució del
projecte no serien d’aplicació i sí, en canvi, si aquests requisits
no impedeixin l’execució.
 

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 10440/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a prova 312.

El 26 d’octubre de 2017 es publicà al BOIB núm. 131, la
Resolució del President de l’ATB de data 20 d’octubre de
2017, per al que s’establien les condicions dels patrocinis amb
entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats
públiques per projectes que generin un retorn publicitari per a
les marques de les Illes Balears i l’Agència de Turisme, tot
millorant la competitivitat turística des de l’1 de gener de 2018
fins al 31 de maig de 2018.

La convocatòria anava dirigida, entre d’altres, a entitats
privades (amb ànim de lucre o sense ànim de lucre), amb les
quals l’ATB realitza contractes de patrocini privat de l’activitat
que desenvolupen, i que per la seva importància i rellevància en
quant al públic que hi participa i la seva repercussió en els
mitjans de comunicació, suposen una gran repercussió/un bon
retorn publicitari de les marques turístiques de Mallorca,
Menorca, Formentera i Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-158.pdf#page=14
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La voluntat de l’ATB era que la participació en aquesta
convocatòria per a la formalització de contractes de patrocini
amb entitats privades i la formalització de convenis de
col·laboració amb entitats públiques, estigues subjecta als
principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència de
la utilització dels recursos públics.

El 28 de novembre de 2017 (RGE a l’ATB 2190/2017)
l’entitat 321 Bike & TOURS, SL, sol·licità el patrocini de
l’ATB per a la realització de l’esdeveniment “Mallorca 312 –
GIANT-TAIWAN” que es dugué a terme el dia 28 d’abril de
2018.

En data 12 de desembre de 2017,  s’aprovà l’ordre d’inici
de l’expedient de contractació del patrocini i posteriorment, en
data 10 de gener de 2018, s’aprovaren en les plecs particulars
que havien de regir aquesta contractació amb un pressupost de
72.000€; després de la negociació que es va dur a terme, el 22
de desembre de 2017.

Ja que l’import sol·licitat era superior a 18.000€, es dugué
a terme la revisió de la proposta tècnica, per determinar el
compliment dels requisits tècnics exigits d’acord amb el que
s’exigia en les bases, i es redactà el plec específic on es varen
recollir les contraprestacions que havia de rebre l’ATB. 

La forma i procediment d’adjudicació emprada a ser la de
negociat sense publicitat i la tramitació l’ordinària.

Finalment, es va adjudicar el contracte de patrocini en data
11 de gener de 2018 i en data 22 de gener de 2018 es va
formalitzar el contracte de patrocini per un import de 72.000€.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 11896/18 a 11922/18,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a cànon
de sanejament d'aigües a diversos municipis de les Illes
Balears els anys 2015 i 2016.

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigües
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.

A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten a l’ATIB venen
donades per qui paga el  cànon –sigui contribuent o substitut-,
i en el cas del substitut del contribuent, es pot tractar de
persones físiques o jurídiques que subministren a diversos
municipis que es veuen subministrats per diverses persones
físiques o jurídiques.

Respecte de la qüestió plantejada pel que fa a les empreses
proveïdores, la informació sol·licitada es troba considerada
com una data de caràcter reservat amb transcendència
tributària, segons l’estipulat a l’article 95 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, i del
caràcter reservat de part de la informació sol·licitada, les dades
a aportar seran globals.

Per tot això, l’informam qe les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament l’aigua durant els exercicis
2014, 2015, 2016 i 2017 a les Illes Balears són:

Recaptació cànon sanejament

Exercici Total
2014 79.569.313,04€
2015 77.463.655,86€
2016 86.594.924,61€
2017 85.309.445,99€

Palma, 3 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 12088/18 a 12107/18,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a
empreses que han proveït d'aigua diversos municipis de les
Illes Balears l'any 2016.

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigües
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.

La naturalesa del tribut és eminentment autonòmic tenint en
compte la destinació d’aquest i l’aspecte subjectiu del substitut
del contribuent, que es pot tractar de persones físiques o
jurídiques que subministren a diversos municipis (de la mateixa
manera que ens trobam el cas de municipis que es veuen
subministrats per diverses persones físiques o jurídiques).

Respecte de la qüestió planejada, la informació sol·licitada
es troba considerada com una dada de caràcter reservat amb
una transcendència tributària, segons l’estipulat a l’article 95 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

“Article 95
Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària

1. Les dades, els informes o antecedents obtinguts per
l’Administració tributària en el compliment de les seves
funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats
per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió
dels quals tengui encomanada i per a la imposició de les
sancions que siguin procedents”
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El mateix article estableix una sèrie de supòsits que
permeten la cessió d’aquestes dades. No obstant això, cap
d’aquests s’emmarca dins el supòsit objecte de pregunta.

Palma, 3 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 12242/18, presentada pel
diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures en matèria d'ocupació.

Les mesures que afecten la Direcció General de Treball són
les laborals i de Seguretat Social. En concret, són les següents:

1. Els acomiadaments col·lectius, suspensions de contracte i
reduccions de jornada derivades de les inundacions tenen el
caràcter de força major. En aquest sentit, la nostra Direcció
General ha tramitat 3 expedients de regulació d’ocupació que
han afectat a 4 treballadors. En tots els casos, s’ha considerat
que concorria força major i els efectes de les suspensions s’han
concedit des del mateix dia del fet causant (09/10/2018).

2. Segons el RD, en els supòsits de suspensió, com ha sigut en
el nostre cas, la TGSS pot exonerar als empresaris d’abonar les
quotes de la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació
conjunta mentre dura la suspensió i el període es considera
cotitzat pels treballadors.

3. Igualment, en els casos de suspensió, el SEPE o l’ISM
poden autoritzat que el temps en què els treballadors percebin
les prestacions per desocupació, no es computin a efectes de
consumir els períodes màxims de percepció.

4. En el cas d’empreses i de treballadors per compte propi,
poden sol·licitar i obtenir una moratòria de fins un any, sense
interès, en el pagament de les cotitzacions a la S. Social i pels
conceptes de recaptació conjunta corresponents a 3 mesos
consecutius comptadors des de l’anterior a la producció del
sinistre (si és una empresa) o des del mes en què es va produir
(en el cas d’autònoms).

Palma, 20 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 12245/18, presentada pel
diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures en matèria empresarial.

En el marc legal del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel
qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar
les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les
inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de
Llevant de Mallorca i de l’Ordre conjunta de la vicepresidenta
i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de
Treball, Comerç i Indústria per la qual s’aprova la convocatòria
i bases reguladores de les ajudes excepcionals per a la

reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en
empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè
per les pluges intenses i inundacions del 9 d’octubre de 2018 a
la comarca de Llevant de Mallorca, s’han rebut
aproximadament 105 sol·licituds en activitats comercials i
turístiques per:

1. La reposició de l’utillatge, del mobiliari i d’altres elements
essencials, així com les existències i productes propis derivats
de la seva activitat, bé siguin matèries primeres, matèries en
transformació, productes semielaborats o acabats i
subproductes susceptibles de comercialització o valorització
amb anterioritat al desbordament, que hagin quedat inservibles
o no comercialitzables.

2. La reparació dels danys o substitució de maquinària, equips
de treball i equips informàtics afectes a les activitats comercials
i turístiques, així com a professionals, que hagin sofert danys
com a conseqüència de les inundacions.

3. Vehicles afectes en la seva totalitat a les activitats
ordinàries de l’empresa i professionals.

4. Costos de subministrament elèctric, telèfon i lloguer, com
també els costos derivats de la Seguretat Social de les empreses
i treballadors i autònoms afectats des del 9 d’octubre del 2018
fins a l’inici de l’activitat ordinària, fins a un termini màxim de
sis mesos.

Per ara les sol·licituds s’han resolt totes favorablement. A
data d’avui, per aquestes actuacions per 39 sol·licituds han
representat una quantia global màxima prevista subvencionable
de 880.000€, que haurà de ser justificada en el període comprès
entre el 9 d’octubre de 2018 i el 30 de maig de 2019.

Palma, 20 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 12931/18 a 12964/18,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a cànon
de sanejament d'aigües a diversos municipis de les Illes
Balears l'any 2017.

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigües
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.

A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten a l’ATIB venen
donades per qui paga el  cànon –sigui contribuent o substitut-,
i en el cas del substitut del contribuent, es pot tractar de
persones físiques o jurídiques que subministren a diversos
municipis que es veuen subministrats per diverses persones
físiques o jurídiques.
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Respecte de la qüestió plantejada pel que fa a les empreses
proveïdores, la informació sol·licitada es troba considerada
com una data de caràcter reservat amb transcendència
tributària, segons l’estipulat a l’article 95 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmica del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, i del
caràcter reservat de part de la informació sol·licitada, les dades
a aportar seran globals.

Per tot això, l’informam qe les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament l’aigua durant els exercicis
2014, 2015, 2016 i 2017 a les Illes Balears són:

Recaptació cànon sanejament

Exercici Total
2014 79.569.313,04€
2015 77.463.655,86€
2016 86.594.924,61€
2017 85.309.445,99€

Palma, 3 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 13159/18, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a habitatges buits.

Tots els grans tenidors que han inclòs habitatges al registre
són persones jurídiques i totes les persones jurídiques són
entitats financeres o empreses dependents d’entitats financeres.

Palma, 19 de desembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 13367/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Eivissa, 1.

La Fundació Bit està fent feina de manera conjunta amb el
Consell d’Eivissa amb l’objectiu de trobar una ubicació
adequada per a la instal·lació del Centre Bit Eivissa.
Mentrestant, la Fundació Bit ha ampliat el seu programa
d’activitats i serveis a empreses innovadores a Eivissa, i té en
marxa una actuació per identificar les empreses amb potencial
innovador a l’illa.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 13376/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Eivissa, 10.

Al pressupost de la Fundació Bit pel 2019 s’ha previst la
quantitat de 50.000€ (estimació) per la dotació inicial en
infraestructures d’un nou CentreBit a Eivissa.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 13377, 13381, 13385 i
13389/18, presentades pel diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Parc Bit
de Mallorca, 2, 4, 6 i 8.

El ParcBit de Mallorca està en funcionament des de
l’octubre de 2017, amb la qual cosa, des del 2015 al 2018, no
s’ha previst invertir cap quantitat per a l seva posada en marxa.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 13378/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 2.

Al pressupost inicial de 2015 no es contemplava cap
inversió pel ParcBit de Menorca. Posteriorment, en octubre de
2015, es va reprendre l’execució del projecte “Posada en marxa
del CentreBit Menorca” (iniciat l’any 2011), inclòs en el
Conveni de 22 de desembre de 2010 entre l’Administració de
l’Estat (Ministeri de Ciència i Innovació) i l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I en aquest sentit, es va concedir a la Fundació BIT una
aportació de 4.250.000€ per a dur a terme les inversions
necessàries per a l’adquisició i adequació d’un centre de
referència per al foment de la creació d’empreses innovadores
de base tecnològica i la formació de personal qualificat
denominat CentreBit Menorca.

Durant l’exercici 2015 es va executar un import de
3.770.506,23€.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-166.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-167.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-167.pdf#page=59
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-167.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-167.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-167.pdf#page=60


BOPIB núm. 179 - 8 de febrer de 2019 10127

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 13379/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 3.

El ParcBit de Mallorca està en funcionament des de
l’octubre de 1997, amb la qual cosa, al 2015 no es va preveure
invertir cap quantitat per a la seva posada en marxa.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 13399 a 13402/18,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a Fons Europeus a
Eivissa, 1 a 4.

Durant l’any 2016 s’ha aconseguit certificar a la Comissió
Europea a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 un
import de 1.311.973,31€ i durant l’any 2017 s’ha certificat
despesa per import de 92.675,66€.

Hi ha projectes que afavoreixen al conjunt de les Illes
Balears, i que per tant no es poden territorialitzar, seria el cas
per exemple de l’Administració electrònica (1.620.663,97€) i
de la Caixa Cofre per al CPD de la CAIB (865.150,00€)

A més, s’ha de tenir en compte que hi pot haver operacions
que es van executar i pagar abans de 31 de desembre de 2015
corresponents a l’anterior Programa Operatiu 2007-2013.

Per tant, operacions corresponents a l’any 2015 també seria
inversió FEDER. A aquest efecte es pot consultar l’eina
informàtica on line que inclou tots els projectes realitzats a les
Illes Balears en el marc del PO FEDER 2007 i 2013, així com
e l s  p r o j e c t e s  d e  l ’ a c t u a l  P O  2 0 1 4 - 2 0 2 0 :
http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada 2016.

Aquesta eina ofereix informació bàsica de la inversió
realitzada amb fons europeus (identificació dels projecte i
pressupost) així com del sector en el qual s’emmarca la inversió
(I+D, medi ambient, ocupació, patrimoni cultura, etc.).

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 13434 a 13436/18,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a Fons Europeus a
Menorca, 6 a 8.

La Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria
d’Innovació, Recerca té les competències de gestió dels

Programes Operatius FEDER, FSE i POEJ de les Illes Balears
per al període 2014-2020. La gestió de les operacions
cofinançades a Balears amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Rural i el Fons Europeu de Marítim i de la
Pesca no són competència ni responsabilitat de la Direcció
General de Fons Europeus.

L’any 2017, amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació
Juvenil, de projectes realitzats a Menorca s’ha certificat a la
Comissió Europea un import de 1.471.990,30€.

L’any 2018, amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació
Juvenil, de projectes realitzats a Menorca s’ha certificat a la
Comissió Europea de 1.941.516,95€

L’any 2018, amb càrrec al Programa Operatiu Fons Social
Europeu, de projectes realitzats a Menorca s’ha certificat a la
Comissió Europea un import 577.497,65€.

Palma, 10 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 13565/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autònoms.

S’adjunta document amb les xifres del nombre d’autònoms
afiliats a la seguretat social desglossat per illes.

Palma, 20 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Neguruela Vázquez

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 13566/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a tributació per mòduls.

La informació sol·licitada no consta en la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria.

No obstant, informar-la que l’Agència Tributària de l’Estat
és qui publica la informació. No hi ha dades disgregades per
illes, però sí a nivell autonòmic. A la pàgina web de l’AEAT,
la informació estadística dels declarants del IRPF és pública i
actualitzada a 2016.

D’aquesta manera, en base a la informació publicada, a les
Illes Balears a 2016, 17.854 autònoms estan adscrits al sistema
de tributació per mòduls, d’un total de 71.891.

Palma, 20 de desembre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Neguruela Vázquez
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 13628/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 7.

El ParcBit de Mallorca està en funcionament des de
l’octubre de 1997, amb la qual cosa, en 2017 no es va preveure
invertir cap quantitat en la seva posada en marxa.

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 13629/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 7.

Les inversions dutes a terme en 2017 per import de
129.942,63€, destinades a l’adequació, millora i dotació del
CentreBit Menorca, com a centre de referència per al foment de
la creació d’empreses innovadores de base tecnològica i la
formació de personal qualificat, han estat:

Construccions: 58.685,00€
Equips informàtics: 1.115,60€
Instal·lacions Tècniques: 41.216,77€
Mobiliari: 26.022,04€
Altres instal·lacions: 2.903,22€

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 13631/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 9.

El ParcBit de Mallorca està en funcionament des de
l’octubre de 1997, amb la qual cosa, en 2018 no es va preveure
invertir cap quantitat en la seva posada en marxa.

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 13632/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 9.

Les inversions dutes a terme en 2018 en el CentreBit
Menorca per import de 23.763,68€, destinades a cobrir les

seves necessitats d’infraestructura i garantir la qualitat dels seus
serveis, han estat:

Mobiliari: 22.941,61€
Instal·lacions tècniques: 822,07€

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 13633 a 13636/18,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a transferència de
coneixement a Eivissa, Mallorca, Menorca i Formentera.

Les partides destinades a “transferència de coneixement” es
difonen mitjançant convocatòries competitives a les quals
poden participar empreses i organismes públics d’investigació,
aquestes convocatòries no estan territorialitzades ja que es
valora la qualitat la qualitat del projecte i no la seva
procedència.

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 13640/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 5.

El ParcBit de Mallorca està en funcionament des de
l’octubre de 1997, amb la qual cosa, en 2016 no es va preveure
invertir cap quantitat en la seva posada en marxa.

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 13641/18, presentada pel
diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 5.

Les inversions dutes a terme en 2016 per import de
215.629,20€, destinades a l’adequació, millora i dotació inicial
d’un centre de referència per al foment de la creació
d’empreses innovadores de base tecnològica i la formació de
personal qualificat denominat CentreBit Menorca, han estat:

Propietat industrial: 3.355,82€
Equips informàtics: 3.261,41€
Instal·lacions Tècniques: 101.832,76€
Altres instal·lacions: 60.795,83€
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Mobiliari: 46.383,38€

Palma, 10 de gener de 2019
La  vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 14954/18 a 14958/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a  import de les
operacions del pendent de pagament computat a efectes del
càlcul del període de pagament de novembre, i import a les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat
en sanitat, en serveis socials i en educació el mes de
novembre.

L’import sol·licitat és 5.447,64€.

Total pendent de pagament a 30/11/2018 
(deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
en milers d’euros

Sanitat 148.408,74€
Educació     3.623,30€
Serveis Socials     1.469,98€
Resta    13.780,59€

Palma, 18 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 14959/18 a 15025/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
desembre de 2018.

Ateses les característiques podeu consultar les respostes als
enllaços següents: 14959-14992 i 14993-15025.

Palma, 18 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 15026/18 a 15029/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a  pagaments
pendents als consells insulars a 1 de desembre de 2018.

Pagaments pendents als consells insulars a 1 de desembre de
2018

Consell Insular Import 
Consell Insular de Formentera      736.898,41

Consell Insular de Mallorca 23.483.660,58
Consell Insular de Menorca   4.432.616,29
Consell Insular d’Eivissa   4.905.622,56

Palma, 18 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 15030/18 a 15096/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
desembre de 2018.

Ateses les característiques podeu consultar les respostes als
enllaços següents: 15030-15063 i 15064-15096.

Palma, 18 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 15097/18 a 15100/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
amb els consells insulars a 1 de desembre de 2018.

Pagaments pendents als consells insulars a 1 de desembre de
2018

Consell Insular Import 
Consell Insular de Formentera      736.898,41
Consell Insular de Mallorca 23.483.660,58
Consell Insular de Menorca   4.432.616,29
Consell Insular d’Eivissa   4.905.622,56

Palma, 18 de desembre de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 848/19, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la delegada
de Govern a les Illes Balears, sobre l'incendi que va afectar
dues plantes dels Jutjats a Eivissa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2019, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença urgent de la delegada del Govern a les
Illes Balears per tal d'informar sobre l'incendi que va afectar
dues plantes dels Jutjats a Eivissa, sobre la situació en què es
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troben aquestes instal·lacions i sobre quan es podrà reiniciar,
novament, l'activitat dels jutjats amb normalitat.

Palma, a 6 de febrer de 2019
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 del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears
(RGE núm. 4/19). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2019, conformement amb l’establert a l’article
98 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 881/19, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i
acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
de llei esmentat fins al proper dia 18 de febrer de 2019.

Palma, a 6 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de la Mesa del Parlament sobre programació de

les línies generals d'actuació del Parlament de les Illes
Balears per als mesos de l'any 2019 corresponents a la IX
legislatura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2018, oïda la Junta de Portaveus en sessió del
mateix dia, conformement amb 32.1.6è del Reglament de la
cambra, acorda de fixar les línies generals d’actuació següents:

Primer

Amb caràcter general i exceptuant-ne circumstàncies
imprevistes, durant els períodes de sessions les sessions de la
Mesa tendran lloc, setmanalment, els dimecres a les 11.00
hores; i les de la Junta de Portaveus, els dimecres a les 13.00
hores.

Quan no hi hagi període de sessions, la Mesa es reunirà, per
regla general, tot exceptuant-ne el mes d’agost, cada quinze
dies, també els dimecres a les 11.00 hores; i la Junta de
Portaveus el dimecres anterior a l’inici del període de sessions.

Segon 

Les sessions ordinàries del Ple tendran lloc els dimarts a les
10.00 hores. Si n’és el cas, se suspendrà la sessió quan finalitzi
el punt de l’ordre del dia que s'estigui substanciant al voltant de
les 14.30 h, i recomençarà una hora després de la suspensió.

Tercer

A l’ordre del dia de la corresponent sessió de la Mesa i de
la Junta de Portaveus podran incloure’s aquells assumptes que
hagin tengut entrada en el Registre de la cambra abans de les
11.00 hores del dilluns precedent a la sessió de què es tracti; tot
exceptuant-ne les preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple, que podran presentar-se fins el mateix dia de la
Mesa a les 10.00 hores.

Quart

L’ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries es
considerarà definitivament fixat a la sessió de la Mesa i de la
Junta de Portaveus que tenguin lloc la setmana precedent a
aquella en què hagi de tenir lloc la sessió plenària de què es
tracta.

Cinquè

Els grups parlamentaris poden sol·licitar, fins a les 11.00 h
dels dilluns de cada setmana en què hi hagi sessió plenària, la
substitució de dues preguntes per grup parlamentari,
conformement amb el que prescriu l’article 166 del Reglament
de la cambra.

Sisè

Sense perjudici de les alteracions que, si pertoca, pugui
acordar el Ple, l’ordre que els diferents assumptes ocuparan a
l’ordre del dia de les sessions plenàries serà el següent, tot
distingint entre sessions legislatives i sessions no legislatives:

Sessions no legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (mocions, proposicions no de llei,
compareixences) 

Sessions legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (preses en consideració de
proposicions de llei, debats de totalitat, dictàmens de
comissió) 

Tant a les sessions legislatives com a les no legislatives, els
informes anuals, les diverses designacions i/o els diversos
nomenaments, si pertoca, se substanciaran en darrer lloc.
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Setè

Pel que fa al nombre de preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple se seguiran els criteris fixats per la
Mesa en sessió del proppassat dia 22 de març, publicats al
BOPIB núm. 89, de 24 de març de 2017.

Vuitè

Aquest acord s’ha d’entendre sense perjudici d’altres acords
fruit de la necessitat o la urgència que, en cada cas, pugui
establir la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus.

Palma, a 6 de febrer de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Resolució de presidència en relació amb el cessament del

Sr. Alejandro Sanz i Benejam com a personal eventual
adscrit al servei del senador elegit per designació
autonòmica del Parlament de les Illes Balears,
Excel·lentíssim Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

Atès que:

El Sr. Alejandro Sanz i Benejam fou nomenat com a
personal eventual adscrit al servei del senador elegit per
designació autonòmica del Parlament de les Illes Balears,
Excel·lentíssim Sr. José Ramón Bauzá i Díaz per Resolució de
la Presidència de dia 17 de juliol de 2015.

L’Excel·lentíssim. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, senador
elegit en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, ha presentat un escrit pel qual comunica la renúncia a
la seva acta de senador elegit per designació autonòmica del
Parlament de les Illes Balears  mitjançant escrit RGE núm.
726/2019 de 28 de gener de 2019, i amb efectes de dia 23 de
gener de 2019.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament del Sr. Alejandro Sanz i Benejam com a
personal eventual adscrit al servei del Senador per designació
autonòmica del Parlament de les Illes Balears, Excel·lentíssim
Sr. José Ramón  Bauzá i  Díaz, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 26 de gener de 2019.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,

comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.

c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A la seu del Parlament, 29 de gener de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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	RGE núm. 921/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport a la reconstrucció mamària per a l'illa d'Eivissa, davant la Comissió de Salut.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A la Pregunta RGE núm. 7090/18, presentada per la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Comissió Bilateral Estat- Comunitat Autònoma en matèria de carreteres.
	A la Pregunta RGE núm. 7415/18, presentada pel diputat Josep melià i Ques, del Grup Parlamentari  El Pi- proposta per les Illes Balears, relativa a places hoteleres al centre de Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 8187/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Elaboració d'estudis territorials i paisatgístics" 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 8188/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Elaboració d'estudis territorials i paisatgístics" 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 8273 a 8275/18, presentades per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a aspectes de l'encomanda de gestió a Multimèdia de les Illes Balears, SA, per l'extensió de la TDT 1, 2 i 3.
	A la Pregunta RGE núm. 8421/18, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a medició de l'impacte turístic en l'economia de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 8481/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'acompanyament a l'habitatge a Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 10233/18, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes culturals que es finançaran amb fons provinents de l'Impost de turisme sostenible.
	A la Pregunta RGE núm. 10236/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a projectes de modernització.
	A la Pregunta RGE núm. 10440/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a prova 312.
	A les Preguntes RGE núm. 11896/18 a 11922/18, presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a cànon de sanejament d'aigües a diversos municipis de les Illes Balears els anys 2015 i 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 12088/18 a 12107/18, presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a empreses que han proveït d'aigua diversos municipis de les Illes Balears l'any 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 12242/18, presentada pel diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en matèria d'ocupació.
	A la Pregunta RGE núm. 12245/18, presentada pel diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en matèria empresarial.
	A les Preguntes RGE núm. 12931/18 a 12964/18, presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a cànon de sanejament d'aigües a diversos municipis de les Illes Balears l'any 2017.
	A la Pregunta RGE núm. 13159/18, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges buits.
	A la Pregunta RGE núm. 13367/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Eivissa, 1.
	A la Pregunta RGE núm. 13376/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Eivissa, 10.
	A les Preguntes RGE núm. 13377, 13381, 13385 i 13389/18, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Parc Bit de Mallorca, 2, 4, 6 i 8.
	A la Pregunta RGE núm. 13378/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 2.
	A la Pregunta RGE núm. 13379/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 3.
	A les Preguntes RGE núm. 13399 a 13402/18, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Fons Europeus a Eivissa, 1 a 4.
	A les Preguntes RGE núm. 13434 a 13436/18, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Fons Europeus a Menorca, 6 a 8.
	A la Pregunta RGE núm. 13565/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autònoms.
	A la Pregunta RGE núm. 13566/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tributació per mòduls.
	A la Pregunta RGE núm. 13628/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 7.
	A la Pregunta RGE núm. 13629/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 7.
	A la Pregunta RGE núm. 13631/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 9.
	A la Pregunta RGE núm. 13632/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 9.
	A les Preguntes RGE núm. 13633 a 13636/18, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a transferència de coneixement a Eivissa, Mallorca, Menorca i Formentera.
	A la Pregunta RGE núm. 13640/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Mallorca, 5.
	A la Pregunta RGE núm. 13641/18, presentada pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Bit Menorca, 5.
	A les Preguntes RGE núm. 14954/18 a 14958/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a  import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de novembre, i import a les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, en serveis socials i en educació el mes de novembre.
	A les Preguntes RGE núm. 14959/18 a 15025/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de desembre de 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 15026/18 a 15029/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a  pagaments pendents als consells insulars a 1 de desembre de 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 15030/18 a 15096/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de desembre de 2018.
	A les Preguntes RGE núm. 15097/18 a 15100/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb els consells insulars a 1 de desembre de 2018.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 848/19, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la delegada de Govern a les Illes Balears, sobre l'incendi que va afectar dues plantes dels Jutjats a Eivissa.

	3.17. INFORMACIÓ
	Ampliació del termini de presentació d'esmenes al projecte de llei del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears (RGE núm. 4/19).
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