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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de gener de 2023, d'acord amb el que disposen els
articles 47 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 124
i següents, 106 i 107 del Reglament del Parlament, admet a
tràmit el Projecte de Llei RGE núm. 22/23, de modificació de
la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes
Balears, rectificat amb l'escrit RGE núm. 170/23, mitjançant
el qual se'n sol·licita la tramitació pel procediment d'urgència.

La Mesa acorda obrir un termini de 8 dies (que finalitzarà
dia 30 de gener de 2023) per tal que els grups parlamentaris
recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un
dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el
termini de presentació d'esmenes de 8 dies (que finalitzarà dia
8 de febrer de 2023) i que es tramitin davant la Comissió
d'Economia.

Igualment, la Mesa declara que aquest projecte es declara
no exempt de la tramitació del procediment de participació
ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra.
Consultats els diferents grups parlamentaris a la sessió de la
Junta de Portaveus de dia 19 de gener de 2023, el procediment
de participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots
els grups, per la qual cosa no s'hi aplica aquesta tramitació.

Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d'esmenes. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes
dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 8 de febrer
de 2023.

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido i Rodríguez, secretària del Consell de
Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, en la sessió de dia 27 de desembre de 2022,
adoptà l'acord següent:

3. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les
apostes de les Illes Balears.

L’article 30.29 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, atribueix a la nostra comunitat autònoma la
competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes

que no sobrepassin l’àmbit territorial de les Illes Balears, a
exclusió de les apostes mútues esportivobenèfiques. Així
mateix, l’article 30.12 atribueix competències en favor de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb
la promoció de l’esport i de l’adequada utilització de l’oci.
L’article 4 de la norma esmentada disposa que al Consell de
Govern li correspon les competències, entre d’altres,
d’aprovar la planificació general del sector, tenint en
compte la realitat i la incidència social del joc i de les
apostes, les repercussions econòmiques i tributàries, i la
necessitat de diversificar el joc.

El Decret 11/2021 de la presidenta dels Illes Balears, de 15
de febrer, pel qual s’estableixen les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la comunitat autònoma dels Illes
Balears, atribueix a la Direcció General de Comerç, de la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, la competència referida a casinos,
jocs i apostes.

En desenvolupament de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc
i les apostes de les Illes Balears, i amb l’objectiu principal
de protegir als col·lectius més vulnerables, i donar la
màxima seguretat i protecció jurídica als ciutadans, així
com atenent a la necessitat de planificar la ubicació de
salons de joc i locals específics d’apostes respecte als
centres d’ensenyament, es va aprovar el Decret 42/2017, de
25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’apostes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret
42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
salons de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears
que, en relació amb tots dos tipus d’establiments, va
disposar, entre altres mesures, una distància mínima als
accessos d’entrada a centres que imparteixen ensenyament
als menors d’edat, zones d’oci infantil i centres permanents
d’atenció a les persones menors d’edat. Al mateix temps, la
Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes
Balears, obliga els titulars dels establiments a disposar d’un
servei de control i admissió amb la finalitat de protegir els
col·lectius més vulnerables abans esmentats.

D’acord amb l’Informe del Jugador Online 2020, elaborat
per la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri
de Consum, el tram d’edat amb jugadors més actius en
l’àmbit en línia és el que va dels 18 als 35 anys, la qual cosa
significa que l’accés a l’univers dels jocs d’atzar es
produeix durant el període de la preadolescència o
l’adolescència. Tenint en compte, doncs, l’interès superior
del menor d’edat, les administracions públiques han
d’anteposar la protecció dels més joves, tal com emfatitza
el preàmbul de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de
protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de
la violència: «La protecció de les persones menors d’edat és
una obligació prioritària dels poders públics, reconeguda en
l’article 39 de la Constitució Espanyola i en diversos
tractats internacionals, entre els quals destaca l’esmentada
Convenció sobre els Drets del Nin, adoptada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de
novembre de 1989 i ratificada per Espanya el 1990».

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat
de mercat, en l’article 5 disposa que les autoritats
competents que, en l’exercici de les seves respectives
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competències, estableixin límits a l’accés a una activitat
econòmica o al seu exercici, de conformitat amb el que
preveu l’article 17 de la mateixa llei, motivaran la seva
necessitat en la salvaguarda d’alguna raó imperiosa
d’interès general entre les compreses en l’article 3.11 de la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, que defineix «raó
imperiosa d’interès general» com a raó definida i
interpretada per la jurisprudència del Tribunal de Justícia
de les Comunitats Europees, limitades, entre d’altres, a les
següents: l’ordre públic, la seguretat pública, la salut
pública i la salut dels consumidors, i la lluita contra el frau.

La intervenció administrativa en matèria de joc és més
intensa que en altres sectors econòmics perquè es
fonamenta en raons imperioses d’interès general, com són
l’ordre públic, la salut pública, la seguretat i la protecció
dels drets dels usuaris dels jocs. Aquestes raons justifiquen
l’establiment de limitacions mitjançant l’adopció de
mesures de racionalització de l’oferta dels locals de joc en
el nostre territori, a través de la seva planificació.

L’objectiu d’aquesta planificació és ordenar l’oferta de joc
de manera d’acord amb una política que proveeixi d’entorns
més segurs de joc i d’especial protecció dels menors i dels
col·lectius més vulnerables, sense oblidar el respecte per
part del regulador de la normativa general vigent i la
seguretat jurídica, amb la finalitat de prevenir les
externalitats negatives que l’activitat del joc pogués
ocasionar i corregir les disfuncions que produeix el
creixement desordenat d’aquest tipus d’establiments.

El Govern de les Illes Balears ha fet esforços ressenyables
durant els últims anys per reforçar la protecció dels menors
d’edat en espais d’oci segurs i de qualitat. En l’àmbit
específic dels jocs d’atzar, s’ha guiat per preceptes i
consideracions sociosanitàries com la prevenció de les
addiccions i el reforç de la protecció dels col·lectius més
vulnerables, especialment com a resposta a la crisi de la
COVID-19 i als seus efectes socials i econòmics.

El 1992, l’Organització Mundial de la Salut reconeixia la
ludopatia com un trastorn i la incloïa en la Classificació
Internacional de Malalties. Anys després, el Manual
diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM),
publicat per l’Associació Estatunidenca de Psiquiatria, i
reconegut globalment com a sistema de classificació dels
trastorns mentals que proporciona descripcions de les
categories diagnòstiques, identificava la ludopatia com una
autèntica addicció mancada de substància -entesa com a
«substància química». Avui, nombrosos assajos clínics
demostren que es tracta d’una condició que afecta greument
no només a l’individu, sinó a tot l’entorn familiar, laboral
i relacional amb conseqüències econòmiques i emocionals
que sobrepassen la mateixa persona amb símptomes
d’addicció.

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears considera el joc des d’una perspectiva integral de
responsabilitat social, com un fenomen complex, en el qual
s’han de combinar accions preventives, de sensibilització,
intervenció, control i reparació dels efectes negatius que
d’ell se’n puguin derivar.

A fi d’atendre sense demora les citades raons d’interès
general, les actuals circumstàncies i la creixent preocupació
social pel possible efecte addictiu d’aquestes conductes, el
Govern ha fet ús del mecanisme cautelar consistent en la
suspensió de la concessió de noves autoritzacions per a
l’obertura de qualsevol establiment de joc (casinos, bingos,
salons de joc, zones d’apostes en salons de joc i locals
específics d’apostes).

Durant els últims anys, i en resposta activa a la proliferació
d’establiments de joc i apostes en les Illes Balears, així com
de les opcions de joc en línia, diversos estaments de la
societat civil s’han mobilitzat i han reclamat a les
administracions públiques autonòmiques i estatals nous
marcs reguladors per contenir aquesta proliferació, protegir
millor els menors d’edat i els grups de població
especialment vulnerables, com els afectats per problemes
derivats del joc patològic que, a més, hagin accedit a
inscriure’s en els registres d’autoprohibits del joc. En
aquest sentit, aquesta llei de reforma de la Llei del joc i les
apostes pretén incorporar totes aquestes consideracions
sociosanitàries i mesures que permetin complementar la
regulació del negoci dels jocs d’atzar i mitigar les seves
externalitats negatives.

Aquesta reforma legal incorpora disposicions orientades a
limitar la concessió de noves autoritzacions de salons de joc
i/o apostes en el territori de les Illes Balears.

Els salons de joc i apostes autoritzats en el nostre territori
han experimentat en els últims anys un creixement notable,
així com una concentració elevada en determinades zones
de les illes, malgrat la limitació de distàncies entre aquests
tipus d’establiments regulades en els decrets esmentats amb
anterioritat.

En relació amb la concentració d’aquesta classe
d’establiments a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aquesta presenta una ràtio de 116,07 establiments de joc
presencial per cada milió d’habitants, sent el tercer territori
autonòmic amb més densitat d’oferta, a més de presentar
una ràtio 40 punts superior a la mitjana del conjunt de
l’Estat. Així doncs, es pretén, entre altres aspectes, dur
progressivament el nombre de salons de joc i locals
específics d’apostes a una xifra que no s’allunyi per excés
de la mitjana de sales per habitant del conjunt de l’Estat
espanyol. Aquesta mitjana, que es podrà calcular
anualment, resultarà de les xifres oficials d’autoritzacions
en vigor de salons de joc i de locals específics d’apostes,
segons les seccions d’establiments autoritzats de sales de
joc i d’establiments específics d’apostes autoritzats del
Registre General del Joc, i de la població segons les xifres
oficials de la revisió del padró proporcionades per l’INE a
1 de gener de l’any en curs.

És necessari ressaltar que molts d’aquests establiments
s’han instal·lat a Palma, municipi balear amb una incidència
ressenyable de barris vulnerables segons l’Informe sobre
l’Evolució de la Vulnerabilitat Urbana a Espanya
2001-2011, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana.

En aquest sentit, les autoritats sociosanitàries recomanen
com a millor estratègia per moderar el potencial addictiu de
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l’oferta corregir l’alta densitat que posen de manifest les
estadístiques de densitat d’establiments per població
resident a les Illes Balears.

Per la seva banda, el nombre de casinos de joc s’ha
mantingut estable al llarg dels anys, atès que el Govern de
les Illes Balears no ha considerat oportú treure a licitació un
nou concurs públic, mantenint amb això el nombre de
casinos de joc en tres: un a Mallorca, un altre a l’illa
d’Eivissa i un altre a Menorca.

En relació amb els bingos, en canvi, cal assenyalar que el
seu nombre s’ha mantingut a la baixa, sent el nombre actual
de quatre: tres a Mallorca i un a l’illa d’Eivissa.

Així mateix, aquesta reforma amplia les distàncies entre els
salons de joc i apostes i certs centres o espais essencialment
dedicats a l’educació i l’esbarjo de les persones menors o
vulnerables. La mesura respon a les reclamacions creixents
dels col·lectius socials afectats per les ludopaties i els
implicats a combatre-les, que assenyalen oportunament la
freqüent proximitat física d’establiments de joc i apostes
respecte a centres educatius, d’atenció sociosanitària, de
parcs i àrees de joc infantil i juvenil, i recintes esportius
públics. Es tracta d’una circumstància que exposa de
manera directa a les persones menors d’edat i a les
vulnerables davant l’oferta dels establiments dedicats al joc
i les apostes durant el recorregut dels seus itineraris
quotidians. Això tant més, ja que és habitual que els salons
de joc comptin amb una zona dedicada a la pràctica de les
apostes esportives i així es corre el risc de normalitzar
aquests establiments com a llocs d’oci en grup. Nombrosos
estudis mostren l’efecte multiplicador en el desig de
practicar jocs d’atzar de la combinació de missatges
publicitaris en els mitjans de comunicació, Internet i als
esdeveniments esportius amb la trobada diària amb les sales
de joc i els seus reclams, situació especialment freqüent en
zones urbanes amb alta densitat de població.

En paral·lel, es prohibeix la publicitat i els actes de
promoció de l’activitat del joc i les apostes en tot el territori
de les Illes Balears. Atenent als principis de moderació i
provisió d’entorns més segurs de joc, s’entén que la
publicitat incita competitivament a la pràctica dels jocs
d’atzar i les apostes sense que es pugui controlar qui
accedeix als continguts publicitaris o qui transita davant ells
en la via pública.

En les seves últimes conclusions, publicades el 18 de juny
de 2021, la Gambling Commission (Comissió del Joc i les
Apostes) del Govern del Regne Unit, s’han difós els
resultats d’una investigació pròpia sobre l’impacte de la
publicitat del joc i les apostes d’aquell país. Entre les seves
asseveracions, figuren les següents: «La publicitat i els
patrocinis sobre les apostes impacten de manera àmplia i
freqüent en els consumidors, de manera que sis de cada deu
tenen ocasió de contemplar anuncis o patrocinis sobre
apostes almenys una vegada a la setmana. Mentre que la
publicitat tradicional i els patrocinis són contemplats per
tots els grups d’edat, la probabilitat que la publicitat en línia
sigui contemplada per part d’adults joves és superior». En
conseqüència, en coherència amb el principi sociosanitari
pertinent favorable a la moderació del potencial addictiu de
l’oferta, com succeeix amb el control o prohibició de la

publicitat d’altres reconegudes fonts d’addicció com el
tabac o l’alcohol, és procedent una prohibició sense
excepcions, inclosa sobre les façanes dels establiments de
joc i apostes, sovint recobertes de rètols i ensenyes de llums
i colors intensos i cridaners.

Més enllà del que s’exposa, aquesta norma estableix un
control electrònic d’edat en pantalla per a l’ús de màquines
recreatives de tipus B presents en bars i restaurants. Si bé,
fins ara, els establiments de joc i apostes disposen
d’estrictes controls d’edat, les màquines de joc de tipus B
en els establiments d’hostaleria han mancat d’aquests
controls.

Finalment, aquesta reforma legislativa vol reorganitzar els
articles i els supòsits d’infraccions molt greus, greus i lleus,
atenent a l’experiència acumulada i perseguint emparentar
amb major fidelitat els supòsits previstos en l’articulat legal
amb els que realment es produeixen en l’àmbit del joc i les
apostes. A més, s’aprofita la modificació legislativa per
adequar l’article 36 de la vigent Llei 8/2014, d’1 d’agost,
del joc i les apostes de les Illes Balears, al que s’estableix
en l’article 21.3.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, per garantir que en els procediments iniciats
d’ofici (com és el cas dels sancionadors) el còmput d’inici
del termini de caducitat sigui des de la data de l’acord
d’iniciació del procediment.

Aquesta llei consta d’un article únic, una disposició
addicional única, dues disposicions transitòries i una
disposició final única.

Les disposicions de la present llei s'ajusten als principis de
bona regulació prevists en l'article 139.1 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Així, en l'exercici de la iniciativa legislativa aquesta
Administració Pública ha actuat d'acord amb els principis
de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, i eficiència.

En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, queda
justificat l'interès general atesa la finalitat que persegueix
aquesta llei, sent l'instrument més adequat per a garantir la
seva consecució.

En virtut del principi de proporcionalitat, el text normatiu
conté la regulació imprescindible per a atendre la necessitat
a cobrir amb la norma, constatant que no existeixen altres
mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys
obligacions als destinataris.

A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, l'entrada en
vigor d'aquesta modificació legislativa casa de manera
coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de
la Unió Europea, generant un marc normatiu estable,
predictible, integrat, clar i de certitud, que facilita el seu
coneixement i comprensió i, en conseqüència, l'actuació i
presa de decisions de les persones i empreses.

Així, en relació amb aquest principi, aquesta llei s’ajusta i
desplega les bases definides prèviament en la Llei 8/2014,
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d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears. Al seu
torn, aquesta norma legislativa s’ajusta al principi
d’eficiència, doncs les càrregues administratives imposades
als operadors del sector no són superiors a les que fins ara
suportaven. En aplicació dels principis de qualitat i
simplificació, no recollits en l’article esmentat de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, però sí en la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears, així com en l’article 49.1 de la
Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears,
cal assenyalar que s’han seguit les directrius de tècnica
legislativa del Govern de les Illes Balears, aprovades
mitjançant acord del Consell de Govern de 29 de desembre
de 2000, pel qual s’aproven les directrius sobre la forma i
l’estructura dels avantprojectes de llei. En darrer lloc, i en
relació amb el principi de proporcionalitat, la norma resulta
proporcional a la complexitat de la matèria mirant sempre
d’aconseguir una situació d’equilibri entre interessos i
demandes socials, així com de parangó amb les legislacions
més comunes en els territoris de l’entorn de les Illes
Balears.

Aquesta disposició legal ha estat sotmesa al procediment
previst en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament
Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la
qual s'estableix un procediment d'informació en matèria de
reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis
de la societat de la informació, així com al que es disposa
en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es
regula la remissió d'informació en matèria de normes i
reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis
de la societat de la informació.

Així mateix, aquest disposició legal ha estat sotmesa al
procediment d'informació de normes i reglamentacions
tècniques i de reglaments relatius a la societat de la
informació, regulat per Reial decret 1337/1999, de 31 de
juliol, a l'efecte de donar compliment al que es disposa en
la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del
Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s'estableix
un procediment d'informació en matèria de reglamentacions
tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la
informació.

Per tot això, i d'acord amb el que disposen l'article 43.1 de
la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de  les Illes
Balears, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes
Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb el que estableix l'article 124 del Reglament de la
cambra, el text del projecte de llei abans esmentat.

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

Palma, a 27 de desembre de 2022
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

Mercedes Garrido i Rodríguez, secretària del Consell de
Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, en la sessió de dia 16 de gener de 2023,
adoptà l'acord següent:

1. Acord pel qual se sol·licita la tramitació del Projecte
de llei de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del
joc i les apostes de les Illes Balears, pel procediment
d'urgència, d'acord amb l'article 106 del Reglament de
la cambra.

El 27 de desembre de 2022, el Consell de Govern, a
proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, va adoptar l'acord
següent: 

"Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les
apostes de les Illes Balears."

Consegüentment, el projecte de llei esmentat es va trametre
al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb el que
estableix l'article 124 del Reglament de la cambra, on va
tenir entrada el dia 5 de febrer de 2023 (RGE núm.
11/2023),

Tenint en compte la pròxima finalització del proper període
de sessions d'aquesta legislatura i amb la finalitat de
garantir, com més aviat millor, l'efectivitat de les noves
disposicions que el projecte de llei incorpora (adreçades,
sobretot, a protegir millor els menors d'edat i altres
col·lectius especialment vulnerables dels riscos associats als
jocs d'atzar i a la proliferació d'establiments dedicats a
aquesta activitat), sembla aconsellable sol·licitar a la Mesa
del Parlament que el projecte de llei esmentat es tramiti pel
procediment d'urgència, d'acord amb l'article 106 del
Reglament de la cambra, per facilitar-ne la tramitació i, si
escau, l'aprovació.

S'ha de tenir en compte, especialment, l'endarreriment
produït en la tramitació a causa del sotmetiment d'aquesta
disposició legal al procediment previst a la Directiva (UE)
2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de
setembre de 2015, per la qual s'estableix un procediment
d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de
regles relatives als serveis de la societat de la informació,
així com al que es disposa al Reial decret 1337/1999, de 31
de juliol, pel qual es regula la remissió d'informació en
matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments
relatius als serveis de la societat de la informació, necessari
per continuar amb la resta de tràmits preceptius abans de
l'aprovació pel Consell de Govern i remissió al Parlament
de les Illes Balears.

Per tot això, i d'acord amb el que disposa l'article 43.1 de la
Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears,
el Consell de Govern adopta l'Acord següent:



BOPIB núm. 190 - 19 de gener de 2023 10569

Sol·licitar de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2014, d'1
d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, es tramiti
pel procediment d'urgència, de conformitat amb l'article
106 del Reglament de la cambra, atesos els motius que es
manifesten en la part expositiva d'aquest acord.

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

Palma, a 16 de gener de 2023
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, el vicepresident
(Per suplència d’acord amb l’article 7 de la Llei 1/2019, de

31 de gener, del Govern de les Illes Balears)
Juan Pedro Yllanes i Suárez

A)

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
8/2014, D’1 D’AGOST, DEL JOC I LES APOSTES DE

LES ILLES BALEARS

ÍNDEX

Exposició de motius

Article únic. modificació de la llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc
i apostes de les Illes Balears

Disposició addicional única. Modificació del Reglament de
casinos de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears
aprovat per decret 41/2017 de 25 d’agost

Disposició transitòria primera. Rètols i elements que cobreixin
els plànols frontals exteriors dels establiments de joc

Disposició transitòria segona. Adaptació de missatges en
pantalla de màquines de joc B

Disposicó derogatòria única.

Disposició final única. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 30.29 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
atribueix a la nostra comunitat autònoma la competència
exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes que no
sobrepassin l’àmbit territorial de les Illes Balears, a exclusió de
les apostes mútues esportiubenèfiques. Així mateix, l’article
30.12 atribueix competències en favor de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en relació amb la promoció de
l’esport i de l’adequada utilització de l’oci. L’article 4 de la
norma esmentada disposa que al Consell de Govern li
correspon les competències, entre d’altres, d’aprovar la
planificació general del sector, tenint en compte la realitat i la
incidència social del joc i de les apostes, les repercussions
econòmiques i tributàries, i la necessitat de diversificar el joc.

El Decret 11/2021 de la presidenta dels Illes Balears, de 15 de
febrer, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma dels Illes Balears, atribueix a la Direcció
General de Comerç, de la Conselleria de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica, la competència
referida a casinos, jocs i apostes.

En desenvolupament de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del Joc i
les apostes de les Illes Balears, i amb l’objectiu principal de
protegir als col·lectius més vulnerables, i donar la màxima
seguretat i protecció jurídica als ciutadans, així com atenent a
la necessitat de planificar la ubicació de salons de joc i locals
específics d’apostes respecte als centres d’ensenyament, es va
aprovar el Decret 42/2017, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament de salons de joc a la comunitat autònoma de les
Illes Balears que, en relació amb tots dos tipus d’establiments,
va disposar, entre altres mesures, una distància mínima als
accessos d’entrada a centres que imparteixen ensenyament als
menors d’edat, zones d’oci infantil i centres permanents
d’atenció a les persones menors d’edat. Al mateix temps, la
Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes
Balears, obliga els titulars dels establiments a disposar d’un
servei de control i admissió amb la finalitat de protegir els
col·lectius més vulnerables abans esmentats.

D’acord amb l’Informe del Jugador Online 2020, elaborat per
la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri de
Consum, el tram d’edat amb jugadors més actius en l’àmbit en
línia és el que va dels 18 als 35 anys, la qual cosa significa que
l’accés a l’univers dels jocs d’atzar es produeix durant el
període de la preadolescència o l’adolescència. Tenint en
compte, doncs, l’interès superior del menor d’edat, les
administracions públiques han d’anteposar la protecció dels
més joves, tal com emfatitza el preàmbul de la Llei orgànica
8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i
l’adolescència enfront de la violència: «La protecció de les
persones menors d’edat és una obligació prioritària dels poders
públics, reconeguda en l’article 39 de la Constitució espanyola
i en diversos tractats internacionals, entre els quals destaca
l’esmentada Convenció sobre els Drets del Nin, adoptada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre
de 1989 i ratificada per Espanya el 1990».

II

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat, en l’article 5 disposa que les autoritats competents que,
en l’exercici de les seves respectives competències, estableixin
límits a l’accés a una activitat econòmica o al seu exercici, de
conformitat amb el que preveu l’article 17 de la mateixa Llei,
motivaran la seva necessitat en la salvaguarda d’alguna raó
imperiosa d’interès general entre les compreses en l’article 3.11
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici, que defineix «raó
imperiosa d’interès general» com a raó definida i interpretada
per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees, limitades, entre d’altres, a les següents: l’ordre
públic, la seguretat pública, la salut pública i la salut dels
consumidors, i la lluita contra el frau.
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La intervenció administrativa en matèria de joc és més intensa
que en altres sectors econòmics perquè es fonamenta en raons
imperioses d’interès general, com són l’ordre públic, la salut
pública, la seguretat i la protecció dels drets dels usuaris dels
jocs. Aquestes raons justifiquen l’establiment de limitacions
mitjançant l’adopció de mesures de racionalització de l’oferta
dels locals de joc en el nostre territori, a través de la seva
planificació.

L’objectiu d’aquesta planificació és ordenar l’oferta de joc de
manera d’acord amb una política que proveeixi d’entorns més
segurs de joc i d’especial protecció dels menors i dels
col·lectius més vulnerables, sense oblidar el respecte per part
del regulador de la normativa general vigent i la seguretat
jurídica, amb la finalitat de prevenir les externalitats negatives
que l’activitat del joc pogués ocasionar i corregir les
disfuncions que produeix el creixement desordenat d’aquest
tipus d’establiments.

El Govern de les Illes Balears ha fet esforços ressenyables
durant els últims anys per reforçar la protecció dels menors
d’edat en espais d’oci segurs i de qualitat. En l’àmbit específic
dels jocs d’atzar, s’ha guiat per preceptes i consideracions
sociosanitàries com la prevenció de les addiccions i el reforç de
la protecció dels col·lectius més vulnerables, especialment com
a resposta a la crisi de la Covid-19 i als seus efectes socials i
econòmics.
El 1992, l’Organització Mundial de la Salut reconeixia la
ludopatia com un trastorn i la incloïa en la Classificació
Internacional de Malalties. Anys després, el Manual diagnòstic
i estadístic dels trastorns mentals (DSM), publicat per
l’Associació Estatunidenca de Psiquiatria, i reconegut
globalment com a sistema de classificació dels trastorns
mentals que proporciona descripcions de les categories
diagnòstiques, identificava la ludopatia com una autèntica
addicció mancada de substància —entesa com a «substància
química»—. Avui, nombrosos assajos clínics demostren que es
tracta d’una condició que afecta greument no només a
l’individu, sinó a tot l’entorn familiar, laboral i relacional amb
conseqüències econòmiques i emocionals que sobrepassen la
mateixa persona amb símptomes d’addicció.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
considera el joc des d’una perspectiva integral de
responsabilitat social, com un fenomen complex, en el qual
s’han de combinar accions preventives, de sensibilització,
intervenció, control i reparació dels efectes negatius que d’ell
se’n puguin derivar.

A fi d’atendre sense demora les citades raons d’interès general,
les actuals circumstàncies i la creixent preocupació social pel
possible efecte addictiu d’aquestes conductes, el Govern ha fet
ús del mecanisme cautelar consistent en la suspensió de la
concessió de noves autoritzacions per a l’obertura de qualsevol
establiment de joc (casinos, bingos, salons de joc, zones
d’apostes en salons de joc i locals específics d’apostes).

III

Durant els últims anys, i en resposta activa a la proliferació
d’establiments de joc i apostes en les Illes Balears, així com de
les opcions de joc en línia, diversos estaments de la societat
civil s’han mobilitzat i han reclamat a les administracions
públiques autonòmiques i estatals nous marcs reguladors per

contenir aquesta proliferació, protegir millor els menors d’edat
i els grups de població especialment vulnerables, com els
afectats per problemes derivats del joc patològic que, a més,
hagin accedit a inscriure’s en els registres d’autoprohibits del
joc. En aquest sentit, aquesta Llei de reforma de la Llei del joc
i les apostes pretén incorporar totes aquestes consideracions
sociosanitàries i mesures que permetin complementar la
regulació del negoci dels jocs d’atzar i mitigar les seves
externalitats negatives.

Aquesta reforma legal incorpora disposicions orientades a
limitar la concessió de noves autoritzacions de salons de joc i/o
apostes en el territori de les Illes Balears.

Els salons de joc i apostes autoritzats en el nostre territori han
experimentat en els últims anys un creixement notable, així
com una concentració elevada en determinades zones de les
illes, malgrat la limitació de distàncies entre aquests tipus
d’establiments regulades en els decrets esmentats amb
anterioritat.

En relació amb la concentració d’aquesta classe d’establiments
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, aquesta presenta
una ràtio de 116,07 establiments de joc presencial per cada
milió d’habitants, sent el tercer territori autonòmic amb més
densitat d’oferta, a més de presentar una ràtio 40 punts superior
a la mitjana del conjunt de l’Estat. Així doncs, es pretén, entre
altres aspectes, dur progressivament el nombre de salons de joc
i locals específics d’apostes a una xifra que no s’allunyi per
excés de la mitjana de sales per habitant del conjunt de l’Estat
espanyol. Aquesta mitjana, que es podrà calcular anualment,
resultarà de les xifres oficials d’autoritzacions en vigor de
salons de joc i de locals específics d’apostes, segons les
seccions d’establiments autoritzats de sales de joc i
d’establiments específics d’apostes autoritzats del Registre
General del Joc, i de la població segons les xifres oficials de la
revisió del padró proporcionades per l’INE a 1 de gener de
l’any en curs.

És necessari ressaltar que molts d’aquests establiments s’han
instal·lat a Palma, municipi balear amb una incidència
ressenyable de barris vulnerables segons l’Informe sobre
l’Evolució de la Vulnerabilitat Urbana a Espanya 2001-2011,
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En aquest sentit, les autoritats sociosanitàries recomanen com
a millor estratègia per moderar el potencial addictiu de l’oferta
corregir l’alta densitat que posen de manifest les estadístiques
de densitat d’establiments per població resident a les Illes
Balears.

Per la seva banda, el nombre de casinos de joc s’ha mantingut
estable al llarg dels anys, atès que el Govern de les Illes Balears
no ha considerat oportú treure a licitació un nou concurs públic,
mantenint amb això el nombre de casinos de joc en tres: un a
Mallorca, un altre a l’illa d’Eivissa i un altre a Menorca.

En relació amb els bingos, en canvi, cal assenyalar que el seu
nombre s’ha mantingut a la baixa, sent el nombre actual de
quatre: tres a Mallorca i un a l’illa d’Eivissa.

Així mateix, aquesta reforma amplia les distàncies entre els
salons de joc i apostes i certs centres o espais essencialment
dedicats a l’educació i l’esbarjo de les persones menors o
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vulnerables. La mesura respon a les reclamacions creixents dels
col·lectius socials afectats per les ludopaties i els implicats a
combatre-les, que assenyalen oportunament la freqüent
proximitat física d’establiments de joc i apostes respecte a
centres educatius, d’atenció sociosanitària, de parcs i àrees de
joc infantil i juvenil, i recintes esportius públics. Es tracta d’una
circumstància que exposa de manera directa a les persones
menors d’edat i a les vulnerables davant l’oferta dels
establiments dedicats al joc i les apostes durant el recorregut
dels seus itineraris quotidians. Això tant més, ja que és habitual
que els salons de joc comptin amb una zona dedicada a la
pràctica de les apostes esportives i així es corre el risc de
normalitzar aquests establiments com a llocs d’oci en grup.
Nombrosos estudis mostren l’efecte multiplicador en el desig
de practicar jocs d’atzar de la combinació de missatges
publicitaris en els mitjans de comunicació, Internet i als
esdeveniments esportius amb la trobada diària amb les sales de
joc i els seus reclams, situació especialment freqüent en zones
urbanes amb alta densitat de població.

En paral·lel, es prohibeix la publicitat i els actes de promoció
de l’activitat del joc i les apostes en tot el territori de les Illes
Balears. Atenent als principis de moderació i provisió d’entorns
més segurs de joc, s’entén que la publicitat incita
competitivament a la pràctica dels jocs d’atzar i les apostes
sense que es pugui controlar qui accedeix als continguts
publicitaris o qui transita davant ells en la via pública.

En les seves últimes conclusions, publicades el 18 de juny de
2021, la Gambling Commission (Comissió del Joc i les
Apostes) del Govern del Regne Unit, s’han difós els resultats
d’una investigació pròpia sobre l’impacte de la publicitat del
joc i les apostes d’aquell país. Entre les seves asseveracions,
figuren les següents: «La publicitat i els patrocinis sobre les
apostes impacten de manera àmplia i freqüent en els
consumidors, de manera que sis de cada deu tenen ocasió de
contemplar anuncis o patrocinis sobre apostes almenys una
vegada a la setmana. Mentre que la publicitat tradicional i els
patrocinis són contemplats per tots els grups d’edat, la
probabilitat que la publicitat en línia sigui contemplada per part
d’adults joves és superior». En conseqüència, en coherència
amb el principi sociosanitari pertinent favorable a la moderació
del potencial addictiu de l’oferta, com succeeix amb el control
o prohibició de la publicitat d’altres reconegudes fonts
d’addicció com el tabac o l’alcohol, és procedent una
prohibició sense excepcions, inclosa sobre les façanes dels
establiments de joc i apostes, sovint recobertes de rètols i
ensenyes de llums i colors intensos i cridaners.

Més enllà del que s’exposa, aquesta norma estableix un control
electrònic d’edat en pantalla per a l’ús de màquines recreatives
de tipus B presents en bars i restaurants. Si bé, fins ara, els
establiments de joc i apostes disposen d’estrictes controls
d’edat, les màquines de joc de tipus B en els establiments
d’hostaleria han mancat d’aquests controls.

Finalment, aquesta reforma legislativa vol reorganitzar els
articles i els supòsits d’infraccions molt greus, greus i lleus,
atenent a l’experiència acumulada i perseguint emparentar amb
major fidelitat els supòsits previstos en l’articulat legal amb els
que realment es produeixen en l’àmbit del joc i les apostes. A
més, s’aprofita la modificació legislativa per adequar l’article
36 de la vigent Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de
les Illes Balears, al que s’estableix en l’article 21.3.a) de la Llei

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, per garantir que en els
procediments iniciats d’ofici (com és el cas dels sancionadors)
el còmput d’inici del termini de caducitat sigui des de la data de
l’acord d’iniciació del procediment.

IV

Aquesta Llei consta d’un article únic, una disposició addicional
única, dues disposicions transitòries i una disposició final
única.

Les disposicions de la present Llei s'ajusten als principis de
bona regulació prevists en l'article 139.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Així, en l'exercici de la iniciativa legislativa aquesta
Administració Pública ha actuat d'acord amb els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, i eficiència.

En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, queda justificat
l'interès general atesa la finalitat que persegueix aquesta llei,
sent l'instrument més adequat per a garantir la seva consecució.

En virtut del principi de proporcionalitat, el text normatiu conté
la regulació imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir
amb la norma, constatant que no existeixen altres mesures
menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions
als destinataris.

A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, l'entrada en
vigor d'aquesta modificació legislativa casa de manera coherent
amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió
Europea, generant un marc normatiu estable, predictible,
integrat, clar i de certitud, que facilita el seu coneixement i
comprensió i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions
de les persones i empreses.

Així, en relació amb aquest principi, aquesta Llei s’ajusta i
desplega les bases definides prèviament en la Llei 8/2014, d’1
d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears. Al seu torn,
aquesta norma legislativa s’ajusta al principi d’eficiència, doncs
les càrregues administratives imposades als operadors del
sector no són superiors a les que fins ara suportaven. En
aplicació dels principis de qualitat i simplificació, no recollits
en l’article esmentat de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, però sí en la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, així com en
l’article 49.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de
les Illes Balears, cal assenyalar que s’han seguit les directrius
de tècnica legislativa del Govern de les Illes Balears, aprovades
mitjançant acord del Consell de Govern de 29 de desembre de
2000, pel qual s’aproven les directrius sobre la forma i
l’estructura dels avantprojectes de llei. En darrer lloc, i en
relació amb el principi de proporcionalitat, la norma resulta
proporcional a la complexitat de la matèria mirant sempre
d’aconseguir una situació d’equilibri entre interessos i
demandes socials, així com de parangó amb les legislacions
més comunes en els territoris de l’entorn de les Illes Balears.
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Aquesta disposició legal ha estat sotmesa al procediment
previst en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu
i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s'estableix
un procediment d'informació en matèria de reglamentacions
tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la
informació, així com al que es disposa en el Reial decret
1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió
d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques
i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

Així mateix, aquest disposició legal ha estat sotmesa al
procediment d'informació de normes i reglamentacions
tècniques i de reglaments relatius a la societat de la informació,
regulat per Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, a l'efecte de
donar compliment al que es disposa en la Directiva (UE)
2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de
setembre de 2015, per la qual s'estableix un procediment
d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de
regles relatives als serveis de la societat de la informació.

Article únic
Modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les
apostes de les Illes Balears

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3, sobre «autoritzacions»,
que queda redactat de la manera següent:

«1. La realització de qualsevol activitat inclosa en l’àmbit
d’aquesta Llei requereix la prèvia autorització
administrativa.

En cap cas es poden atorgar noves autoritzacions per
instal·lar establiments específics de joc (salons de joc,
locals específics d’apostes, casinos, bingos) en una zona
inferior a cinc-cents metres mesurats radialment des del
límit més proper a tota edificació que albergui centres de
persones tractades o en tractament per joc patològic, centres
d’ensenyament de persones menors d’edat, zones d’oci per
a persones menors d’edat i centres permanents d’atenció a
les persones menors d’edat. Tampoc es pot autoritzar la
instal·lació de salons de joc quan hi hagi un altre, ja
autoritzat, a una distància inferior a cinc-cents metres, en el
terme municipal de Palma, i a dos-cents cinquanta metres
en la resta dels municipis de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Aquestes limitacions operen tant respecte a
altres salons del mateix terme municipal del sol·licitat, com
respecte a salons existents en altres termes limítrofs.

A l’efecte d’aquesta Llei, es considera centre
d’ensenyament a persones menors d’edat a tots aquells
centres autoritzats d’ensenyament de persones menors
d’edat, d’acord amb la normativa sectorial educativa i els
centres d’atenció als menors amb edat compresa entre zero
i tres anys.

A l’efecte d’aquesta Llei, es considera zona d’oci per a
persones menors d’edat tota aquella àrea recreativa infantil
situada en parcs públics i totes les zones esportives
destinades a la infància i la joventut incloses en el
planejament municipal.

A l’efecte de la present Llei, es considera centre d’atenció
permanent a les persones menors d’edat a tots els centres

inclosos en la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els
drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.
A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren centres de persones
tractades o en tractament per joc patològic aquells centres
que tenen per finalitat la rehabilitació dels usuaris.»

2. Es modifica l’article 7, sobre «Publicitat i promoció», que
queda redactat de la manera següent:

«1. Es prohibeix qualsevol tipus de publicitat, promoció,
patrocini i qualsevol forma de comunicació comercial,
inclosa aquella que es faci telemàticament a través de les
xarxes de comunicació social, referides a les activitats del
joc en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Es prohibeixen els actes de promoció, els obsequis i les
invitacions de naturalesa dinerària o en forma de vals de
descompte o tokens i fitxes d’aposta dotades de valor
bescanviable per moneda de curs legal de qualsevol quantia
que es puguin oferir als jugadors, tant dins com fora dels
locals específics i zones d’apostes, els salons de joc, els
casinos i els bingos, que tenguin per finalitat convidar a
jugar sense cost per a l’usuari o donar a conèixer l’activitat
del joc i de les apostes en particular.

3. No es considera publicitat de joc, als efectes previstos en
aquesta Llei, aquella que es limiti a informar dels següents
aspectes:

a) Nom, raó social, domicili, telèfon, lloc web i adreça
de correu electrònic de l’empresa de joc i, si escau, de
l’establiment destinat a la pràctica de joc.

b) Horari d’obertura i tancament.
c) Serveis complementaris que presti l’establiment

destinat a la pràctica de joc i horari de la seva prestació.

4. En la façana dels establiments de joc —incloses
vidrieres, finestres i portes— només es podrà col·locar
l’anunci o expressió “saló de joc”, “local específic
d’apostes”, “zona d’apostes”, “bingo” o “casino”, sense cap
altre tipus de retolació o d’imatges que facin referència al
tipus d’establiment que es tracti.

5. Es prohibeixen en les façanes dels locals de joc i apostes
—incloses vidrieres, finestres i portes— les imatges que
incitin al joc o d’elements de joc; elements lumínics que no
serveixin de senyalització d’entrades o de sortides, o que no
s’ajustin a la preceptiva normativa municipal sobre aquest
tema.»

3. Es modifica l’apartat 5 de l’article 13, sobre «Màquines de
joc», que passa a tenir la redacció següent:

«5. Les màquines regulades en aquesta Llei no es poden
situar en:

a) Els bars de centres i àrees comercials, així com en
estacions de transport públic, si el local no es troba
perfectament aïllat de la zona de pas.

b) Els bars que siguin dependències complementàries
d’altres locals i establiments destinats a espectacles públics
i altres activitats esportives o recreatives.
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c) Establiments de restauració situats en centres
d’ensenyament de persones menors d’edat, zones d’oci
infantil i centres permanents d’atenció a persones menors
d’edat.

d) Terrasses públiques i privades, i altres espais situats
en zones que siguin d’ocupació de vies públiques.

4. S’afegeixen els apartats 6 i 7 a l’article 13,sobre «Màquines
de joc», amb la redacció següent:

«6. Les màquines de tipus B i altres elements de joc
instal·lats en establiments d’hostaleria i anàlegs han de
disposar d’una pantalla prèvia a l’ús de la màquina, en la
qual l’usuari ha de respondre una sèrie de qüestions
relatives a l’edat i la responsabilitat envers el joc, on
després de les preceptives respostes, depenent d’aquestes,
s’iniciarà o es cancel·larà la partida automàticament.
Mentre cap client de l’establiment faci ús de la màquina de
joc de tipus B, aquesta ha de romandre sense emetre
estímuls sonors o lumínics, excepte el d’un missatge imprès
aconsellant sobre un entorn segur del joc i les apostes.

7. No poden ser homologats els models de màquines de joc
de tipus B, la utilització de la qual impliqui l’ús d’imatges,
missatges o objectes que puguin perjudicar la formació de
la infància i de la joventut, que directament o indirectament
siguin contraris a l’ordenació jurídica vigent, i especialment
aquells que incitin a la violència i a les activitats delictives
o a qualsevol forma de discriminació, i els que continguin
elements racistes, sexistes o pornogràfics. S’entenen per
elements racistes, sexistes o pornogràfics a l’efecte
d’aquesta Llei, aquells que exposin o incitin a exposar de
manera ofensiva la raça, el color, l’ascendència o origen
ètnic o nacional, el cos de la dona i de les persones menors
d’edat, o qualsevol altre element gràfic, tipogràfic o sonor
que inciti a la violència i a les activitats delictives o a
qualsevol forma de discriminació.»

5. Es modifica l’article 28 sobre «Infraccions molt greus», que
passa a tenir la redacció següent:

«Article 28. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

1. Organitzar, instal·lar, gestionar, explotar jocs i apostes,
així com permetre aquestes activitats, sense haver obtingut
la corresponent autorització administrativa, així com la
celebració d’aquestes fora dels establiments o recintes
permesos o en condicions diferents a les autoritzades, o la
utilització de mitjans, maneres o formes no permesos o
prohibits en els reglaments específics dels diferents jocs.

2. Fabricar, comercialitzar o explotar elements de joc
incomplint la normativa aplicable, així com utilitzar
material de joc no homologat o amb elements, missatges o
continguts expressament prohibits i la substitució o
manipulació fraudulenta del material de joc.

3. Utilitzar o aportar dades no conformes amb la realitat, o
documents falsos o falsejats, per obtenir permisos,
autoritzacions i inscripcions o per atendre requeriments
efectuats per l’administració competent en matèria de joc.

4. La transmissió o cessió de les autoritzacions concedides,
incomplir les condicions o requisits establerts en aquesta
Llei i altres normes que la desenvolupin o complementin.

5. Participar directament com a persona jugadora o per
mitjà de terceres persones, del personal emprat, titular,
directiu, accionista o partícip de les empreses dedicades a
la gestió, l’organització i l’explotació del joc, així com la
dels seus cònjuges, ascendents i descendents de primer
grau, en els jocs que gestionin o explotin aquestes
empreses.

6. Admetre apostes o concedir premis que excedeixin dels
màxims permesos per a cada activitat de joc.

7. L’impagament total o parcial a les persones jugadores o
apostadores de les quantitats amb què haguessin estat
premiats.

8. Utilitzar fitxes, cartrons, butlletes o altres elements de joc
que siguin falsos.

9. Vendre cartrons de joc de bingo, bitllets o bitllets de joc,
apostes, rifes o tómboles, per un preu diferent de
l’autoritzat.

10. El no funcionament o funcionament deficient del
sistema d’admissió i control, així com l’absència de
personal per al control d’admissió i la falta d’actualització
del Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc, en els
termes previstos en aquesta Llei i disposicions
reglamentàries de desenvolupament.

11. Permetre la pràctica de jocs, així com l’accés als
establiments de joc autoritzats, a les persones que ho
tenguin prohibit en virtut d’aquesta Llei i dels reglaments
que la desenvolupin.

12. Mancar d’un sistema de control i vigilància específic
per controlar l’accés de les persones en aquells establiments
o zones de joc i en els canals de joc a través de mitjans
electrònics, informàtics, telemàtics o interactius, en els
quals estigui exigit en aquesta Llei o en disposicions
reglamentàries de desenvolupament.

13. Modificar unilateralment qualsevol de les condicions
essencials en virtut de les quals es varen concedir les
preceptives autoritzacions o, si escau, que alterin el
contingut de la comunicació o declaració responsable.

14. Vulnerar els requisits i condicions exigits per la
normativa vigent, en virtut dels quals es varen concedir les
preceptives autoritzacions.

15. Concedir préstecs o crèdits, directament o per mitjà de
terceres persones, als jugadors o apostadors, en els llocs on
es practiqui el joc, per part dels titulars o empleats de les
empreses organitzadores o explotadores d’activitats del joc,
o de l’establiment, així com dels seus cònjuges, i ascendents
i descendents en primer grau.

16. Obstaculitzar o impedir les funcions de control i
vigilància en l’àmbit de la inspecció.
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17. Efectuar publicitat dels jocs i apostes o dels
establiments en què es practiquin, sense la deguda
autorització, contravenint la normativa aplicable o al marge
dels límits fixats en aquesta.

18. Exercir coacció o intimidació sobre els jugadors en cas
de protesta o reclamació.

19. Realitzar obres de reforma en els diferents establiments
de joc sense haver obtingut autorització administrativa
prèvia, quan la seva obtenció sigui preceptiva a tenor de les
disposicions reglamentàries vigents.

20. La instal·lació i explotació de màquines amb premi de
tipus B i C o màquines auxiliars d’apostes sense permís
d’explotació en vigor o sense el document de comunicació
d’emplaçament degudament registrat, o la seva
interconnexió sense que aquesta hagi estat autoritzada o
amb un nombre de màquines diferent a l’autoritzat.»

6. Es modifica l’article 29 sobre «Infraccions greus», que passa
a tenir la redacció següent:

«Article 29. Infraccions greus.

Són infraccions greus:

1. No exhibir en l’establiment de joc, i també en les
màquines autoritzades, el document acreditatiu de
l’autorització establerta per aquesta Llei, i també aquells
documents que, en el desenvolupament d’aquesta norma i
en les disposicions de desenvolupament, s’estableixin.

2. No exhibir de forma visible, en les entrades de públic als
establiments de joc o a les pàgines web d’inici dels canals
de joc telemàtic, la indicació de prohibició d’entrada a les
persones menors d’edat i les restriccions i condicions
d’accés.

3. No disposar dels fulls de reclamacions preceptius, fitxers
electrònics o registres comptables exigits en la normativa de
joc corresponent, o mantenir-los de manera incorrecta.

4. No remetre o comunicar en el termini previst
reglamentàriament als òrgans competents de joc la
informació i dades exigides per la normativa vigent.

5. No disposar les màquines de joc de tipus B situades en
els establiments públics d’hostaleria i similars dels sistemes
d’activació i desactivació remotes per impedir el seu ús per
part de persones menors d’edat, de manera que aquestes
màquines romanguin desactivades, sense emetre estímuls
sonors, visuals o lumínics mentre no s’utilitzen.

6. La falta de delimitació física de la zona del bar i de les
zones d’apostes en aquells establiments on sigui obligatòria
aquesta delimitació, d’acord amb les normes reglamentàries
de desenvolupament d’aquesta Llei; així com la modificació
de qualsevol d’elles sense l’autorització administrativa
prèvia.

7. Deixar fora de funcionament les màquines de joc i
auxiliars d’apostes durant l’horari autoritzat per a
l’establiment en què es trobin instal·lades, sense estar

avariades. No és aplicable en el supòsit de màquines
instal·lades en establiments d’hostaleria.

8. La instal·lació de màquines de joc o auxiliars d’apostes
en qualsevol establiment de joc de manera que obstaculitzin
els passadissos i vies d’evacuació existents.

9. Retirar les màquines de joc i auxiliars d’apostes sense
l’autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria de
joc.

10. Pertorbar l’ordre a les sales de joc o cometre, en
general, qualsevol tipus d’irregularitat en la pràctica del joc
per part de les persones jugadores o col·laboradores.

11. En general, l’incompliment dels requisits i condicions
continguts en aquesta Llei, en els termes establerts en
aquesta i en la normativa reglamentària de
desenvolupament, sempre que no tenguin la condició
d’infracció molt greu i hagin ocasionat frau a la persona
usuària, benefici per la persona infractora o perjudici per als
interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears.»

7. Es modifica l’article 30 sobre «Infraccions lleus», que passa
a tenir la redacció següent:

«Article 30. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

1. Col·locar la documentació que ha de dur incorporada la
màquina de manera que es dificulti la visibilitat, o la no
adopció de les mesures necessàries per impedir el
deteriorament o manipulació.

2. La conducta desconsiderada cap als jugadors o els
apostadors, tant durant el desenvolupament del joc o de
l’aposta, com en el cas de protestes o reclamacions
d’aquests.»

8. Es modifica l’article 36 sobre «Caducitat», que passa a tenir
la redacció següent:

«Article 36. Caducitat

El termini màxim per acordar i notificar la resolució del
procediment sancionador iniciat és d’un any des de la data
de l’acord d’iniciació d’aquest. El venciment del termini
anterior sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa
produeix la caducitat del procediment, tret que aquesta
dilació estigui causada, directa o indirectament, per accions
o omissions imputables a les persones interessades; tot això
sense perjudici del manteniment de la potestat sancionadora
de l’Administració sobre els fets esmentats si la infracció no
ha prescrit.»

9. S’afegeix una disposició addicional setena, sobre
«Planificació del nombre d’establiments de joc i locals
específics d’apostes», amb la redacció següent:

«Disposició addicional setena. Planificació del nombre
d’establiments de joc i locals específics d’apostes
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1. Es limita a tres el nombre de casinos de joc en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. No
s’atorgaran noves autoritzacions per a sales accessòries de
casinos a les Illes Balears.

2. El nombre d’autoritzacions en vigor per a la instal·lació
de salons de joc o de locals específics d’apostes al territori
de les Illes Balears es limita a 75 per cada milió d’habitants
empadronats a la comunitat autònoma, segons les xifres
oficials proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística
a 1 de gener de l’any en curs i el llistat autonòmic
d’autoritzacions en vigor de salons de joc i locals específics
d’apostes. En el cas que la ràtio d’autoritzacions vigents
sigui superior en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
reforma operarà de manera automàtica una moratòria de
concessió de noves autoritzacions per a instal·lació de
salons de joc o de locals específics d’apostes fins que, per
l’acumulació d’extincions o renúncies a les autoritzacions
vigents, el seu nombre no superi les 75 llicències per cada
milió d’habitants empadronats a la comunitat autònoma.

3. Es limita a quatre el nombre de sales de bingo en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.»

10. Es modifica la Disposició transitòria segona, sobre «Règim
transitori de les autoritzacions concedides d’acord amb la
normativa anterior», que passa a tenir la redacció següent:

«Les autoritzacions concedides a l’empara de la normativa
anterior mantindran la seva vigència durant el termini per al
qual varen ser concedides, i la seva posterior renovació s’ha
de sotmetre al compliment dels requisits establerts en
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament.

Les limitacions contingudes en l’article 3.1 d’aquesta Llei
no seran aplicables per a la renovació de les autoritzacions
concedides amb anterioritat a la vigència d’aquesta Llei i
respecte a les quals no s’exigia el compliment d’aquestes
limitacions.»

Disposició addicional única
Modificació del Reglament de casinos de joc de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovat per
Decret 41/2017 de 25 d’agost

Es modifica l’article 22, apartat 1, sobre «Sales accessòries»,
que queda redactat de la manera següent:

«Article 22

Sales accessòries

1. Són sales accessòries dels casinos de joc les sales de joc
que, constituint una unitat d’explotació i formant part
d’aquesta, es trobin situades fora del recinte o complex on
se situï aquest casino, i dins de l’àmbit territorial de cada
illa. Aquesta sala funcionarà com a apèndix de la principal
per a la pràctica dels jocs que tengui autoritzats i tindrà un
període mínim de funcionament de sis mesos a l’any, en el
cas de Mallorca, i de tres mesos a l’any, en el cas de
Menorca, Eivissa i Formentera. Les sales accessòries poden
disposar d’avantsala de la principal, així com sales
privades, amb els requisits establerts en aquest Reglament.
Serà aplicable a les sales accessòries la regulació dels seus

casinos matriu continguda en aquest Reglament, encara que
no serà exigible la prestació de serveis complementaris
establerts en l’article 23.1, els quals es podran prestar amb
caràcter voluntari.

En el cas que la superfície total destinada a pràctica dels
jocs en el casino principal excedeixi dels límits mínims
establerts en l’article 9 d’aquest Reglament, la superfície
total destinada a la pràctica dels jocs autoritzats a la sala
accessòria no ha de ser superior al 60 % d’aquella
superfície total destinada a pràctica dels jocs en el casino
principal.»

Disposició transitòria primera
Rètols i elements que cobreixin els plànols frontals exteriors
dels establiments de joc

Les empreses titulars dels establiments de joc als quals es fa
referència en aquesta norma disposen del termini màxim de 18
mesos des de la seva entrada en vigor per adequar les façanes
i exteriors dels establiments a les prescripcions d’aquesta
norma.

Disposició transitòria segona
Adaptació de missatges en pantalla de màquines de joc B

Les empreses operadores de màquines de joc disposaran d’un
termini de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta norma
per adequar-se al que disposa l’article 13.6 modificat de la Llei
8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, en
relació amb el qüestionari d’edat i responsabilitat i el missatge
imprès aconsellant sobre un entorn segur del joc i les apostes.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei, ho
contradiguin o siguin incompatibles.

Disposició final única
Entrada en vigor

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

Palma, 27 de desembre de 2022
El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i

Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes i Suárez
El vicepresident
(Per suplència d’acord amb l’article 7 de la Llei 1/2019, de

31 de gener, del Govern de les Illes Balears)
Juan Pedro Yllanes i Suárez
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3.2. PROPOSTES DE REFORMA DEL REGLAMENT
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de gener de 2023, d'acord amb els articles 206, 106 i
107 en concordança amb l'article 138 del Reglament del
Parlament, admet a tràmit la Proposta de reforma del
Reglament de la cambra RGE núm. 136/23, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-Actua Baleares, de
reforma de determinats articles del Reglament del Parlament
de les Illes Balears (procediment d'urgència).

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
 D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per
Mallorca i VOX-Actua Baleares presenten la proposta de
reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, a tramitar pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: A la ponència d’estudi
de modificació del Reglament va quedar palesa la necessitat de
modificar una sèrie d’articles per millorar i facilitar el
desenvolupament de l’activitat parlamentària. Per això, ara es
fan tota una sèrie de propostes que, de ser aprovades,
s’incorporaran al Reglament i començaran a regir a l’inici de la
XI legislatura. Per tant, se sol·licita la tramitació de la
modificació proposada per via d’urgència perquè pugui ser
aprovada abans de la finalització de la legislatura i pugui estar
en vigor a l’inici de la següent legislatura.

PROPOSTA DE REFORMA DE DETERMINATS
ARTICLES DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT

DE IES ILLES BALEARS

Els canvis i les modificacions en la composició de la
cambra durant la X legislatura han posat de manifest la
necessitat de fer adaptacions del Reglament del Parlament de
les Illes Balears per fer-lo més operatiu i solucionar les seves
possibles mancances.

El desembre de 2020, a causa de les situacions excepcionals
sobrevingudes per la crisi sanitària generada per la COVID-19,
ja es va aprovar una modificació per incloure-hi un títol sobre
el funcionament del Parlament en circumstàncies excepcionals.
És necessari i indispensable adaptar aquesta norma a les
necessitats actuals i a d’altres que es poguessin donar en el
futur per garantir que l’activitat parlamentària es desenvolupi
amb plenes garanties democràtiques i per fer que aquesta
activitat estigui adaptada a les circumstàncies en tot moment.

Article 1

S'afegeix un nou apartat, el tercer, a l'article 2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, amb el següent
tenor literal:

“3. El Parlament impulsarà el compliment d'allò que
disposa la legislació vigent per garantir l’accessibilitat
universal de les persones. Correspon a la Mesa del
Parlament adoptar les resolucions per fer efectiva aquesta
accessibilitat."

Article 2

Es dóna una nova redacció als apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article
15 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
conformement amb el següent tenor literal:

"2. La sol·licitud es dirigirà, en tot cas, per conducte de la
Presidència del Parlament i l’administració requerida haurà
de facilitar la documentació sol·licitada o manifestar a
l’esmentada
presidència, en un termini no superior a vint dies, dins o
fora del període de sessions i per a un millor trasllat a la
persona sol·licitant, les raons fonamentades en dret que ho
impedeixin.
Quan pel volum de la documentació, l’administració
addueixi motivadament que no en pot trametre còpia, en
facilitarà la consulta a les seves dependències on la persona
sol·licitant podrà prendre notes i obtenir les còpies dels
documents que consideri oportuns.

El diputat o la diputada, quan la complexitat tècnica de la
documentació ho faci necessari, podrà ser assistit per
assessors, prèvia comunicació de les dades identificatives
d'aquests a la Mesa del Parlament, als efectes de l'expedició
de la corresponent credencial.

3. Els diputats poden accedir a les dependències públiques.
Quan per al compliment de la seva funció parlamentària un
diputat o una diputada consideri convenient visitar una
dependència de l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, ho posarà en coneixement de la Mesa del
Parlament, manifestant les condicions de temps i forma en
què proposa de dur a terme la visita. La presidència del
Parlament donarà trasllat de la sol·licitud al Govern.

En un termini no superior a 10 dies hàbils, dins o fora del
període de sessions, el Govern haurà de comunicar a la
Presidència del Parlament i per a un millor trasllat a la
persona sol·licitant el dia i hora i forma de la visita
sol·licitada o les raons fonamentades en dret que
impedeixin d'atendre la sol·licitud del diputat o diputada.

En tot cas la visita s'efectuarà en el temps i la forma per
garantir el dret del diputat i sense obstaculitzar el normal
funcionament del servei.

4. Quan a judici del diputat o la diputada l'administració
incomplís o complís defectuosament amb allò requerit, i
sense perjudici de qualsevol altre recurs que resulti
pertinent, el diputat o la diputada podrà formular la seva
queixa davant la Mesa de la cambra, que adoptarà les
mesures que considerí oportunes i necessàries per tal de
garantir-li l‘accés a la documentació, a la informació o a la
visita sol·licitades, donant-ne compte al diputat o a la
diputada interessat.

5. Els diputats i les diputades tenen dret també a rebre del
Parlament, directament o a través del grup parlamentari
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respectiu, la informació i la documentació necessàries per
al desenvolupament de les seves tasques. Els serveis
generals de la cambra tenen l‘obligació de facilitar-los-les."

Article 3

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1B del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:

"2. El Parlament de les Illes Balears publicarà en el seu
portal de transparència, al final de cada semestre, les
assistències dels diputats i les diputades a les diferents
sessions de l'activitat parlamentària."

Article 4

Es modifica l'article 20 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 20

Els diputats i les diputades no podran invocar la seva
condició de parlamentaris i parlamentàries o fer-ne ús en
l’exercici d'activitat mercantil, industrial o professional, o
per col·laborar amb terceres persones en l’exercici de les
dites activitats davant les administracions públiques en
benefici privat."

Article 5

Es dóna una nova redacció a l'apartat 1 de l'article 28 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb el següent tenor literal:

"1. Els diputats i les diputades no adscrits tenen els drets
que el Reglament reconegui als diputats individualment
considerats, sense perjudici de les especificitats
determinades per aquest reglament, excloent en la seva
totalitat els reservats als grups parlamentaris."

Article 6

Queden sense contingut l’article 49, els apartats 3 i 4 de
l’article 90 i l'apartat 3 de l'article 96, tots ells del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

Article 7

Es modifica l’article 99 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 99

La votació telemàtica pot ser ordinària o secreta. Podran fer
ús d'aquest sistema aquells diputats i diputades que, com a
conseqüència de trobar-se en situació de permís parental o
en procés d'una llarga malaltia, no puguin assistir a les
sessions i ho hagin justificat degudament davant la Mesa
del Parlament, en els termes que s'estableixin, sempre
garantint la possibilitat que el vot s'emeti una vegada
finalitzat el debat."

Article 8

Es modifica l'article 112 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 112

El Parlament és accessible als ciutadans i als grups i les
organitzacions socials, els quals tenen dret a conèixer les
tramitacions parlamentàries.

Al Portal de transparència del Parlament estarà disponible
tota la informació d'acord amb la legislació vigent en
matèria de transparència pública, així com l'establerta en
aquest reglament.

Correspon a la Mesa aprovar les normes i adoptar les
mesures que siguin necessàries per garantir la transparència
de l'activitat de la cambra i el dret d'accés a la informació
pública del Parlament.

Així mateix, estaran disponibles al Portal de transparència
del Parlament les declaracions a què es refereix l'article 21
d'aquest Reglament."

Article 9

Es dóna una nova redacció a l'apartat 4 de l’article 168 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir
el següent tenor literal:

"4. Finalitzat un període de sessions, les interpel·lacions no
tramitades romandran pendents llevat que el diputat o la
diputada o el grup parlamentari interpel·lant manifesti la
seva voluntat que es tramiti com a pregunta amb resposta
per escrit."

Article 10

S'afegeix un nou apartat, el 4 bis, a l’article 183 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, amb la redacció
següent:

"4 bis. En les proposicions no de llei presentades
conjuntament per diferents grups parlamentaris, la primera
part del debat consistirà en una intervenció d'un
representant de cada un dels grups proposants per un
termini individual que no excedirà de cinc minuts.
Finalitzades aquestes, intervindran la resta de grups que
presenten esmenes i els que no n'hi presenten per un temps
màxim de cinc minuts cada un d'ells, i la Presidència
suspendrà la sessió per un temps de deu minuts a petició de
qualsevol dels grups proposants. A continuació i represa la
sessió, si n'és el cas, la Presidència donarà la paraula a un
únic representant -triat d'entre tots els grups proposants- per
fixar-ne la posició global, assenyalar les esmenes
acceptades i modificar els termes de la proposició no de llei
si així es considera oportú i s'accepta per unanimitat. No
obstant això i posteriorment, qualsevol de la resta de grups
proposants podran demanar la paraula a la Presidència en
cas que vulgui diferir, exclusivament, del posicionament
global fixat pel representant."
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Article 11

Es modifica l'apartat 1 de l'article 186 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:

"1. En tots els casos de l'article anterior, el debat s'iniciarà
amb la intervenció del president o la presidenta del Govern
per un temps no superior a noranta minuts. Després d'una
suspensió de la sessió que, a criteri de la Presidència del
Parlament, no serà inferior a quatre hores ni superior a
vint-i-quatre, intervindrà una persona representant de cada
grup parlamentari durant trenta minuts."

Article 12

Es modifica l'apartat 3 de l'article 192 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la següent
redacció:

"3. El desenvolupament de la sessió constarà de les fases
següents: exposició oral del conseller o la consellera,
suspensió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per
tal que els diputats i les diputades i els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions,
i posterior resposta d'aquestes per part del membre del
Govern."

Article 13

Es dóna una nova redacció a l'apartat 2 de l'article 193 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb el següent tenor literal:

"2. Després de l'exposició oral del membre del Govern per
un temps màxim de trenta minuts, podran intervenir les
persones representants de cada grup parlamentari durant
deu minuts cadascuna, per tal de fixar-ne les posicions,
formular preguntes o fer observacions, que contestarà el
membre del Govern sense que hi hagi una votació posterior,
per un temps màxim de deu minuts si contesta de forma
individual o de vint minuts si contesta de forma global.

Amb posterioritat, els grups parlamentaris podran intervenir
en torn de rèplica per un màxim de cinc minuts i el membre
del Govern podrà intervenir en torn de contrarèplica per un
temps màxim de cinc minuts en cas de resposta individual
i de vint minuts en cas de resposta global."

Article 14

S'addiciona un nou article, el 195 bis, al Reglament del
Parlament de les Illes Balears, amb la següent redacció:

"Article 195 bis

1. Si a les Corts Generals caduca la tramitació d'una
proposició de llei presentada pel Parlament de les Illes
Balears a la Mesa del Congrés dels Diputats i presa en
consideració, el Ple del Parlament, a proposta de la Mesa
d'acord amb la Junta de Portaveus, pot reiterar-ne
directament la presentació i confirmar els diputats designats
perquè la defensin.

2. Si el Parlament de les Illes Balears es dissol abans de la
presa en consideració d'una proposició de llei presentada
davant la Mesa del Congrés dels Diputats, el Ple del nou
Parlament, a proposta de la Mesa d'acord amb la Junta de
Portaveus, pot ratificar i designar els diputats que l'han de
defensar en el Congrés dels Diputats d'acord amb els
articles 194 i 195 o pot retirar-la."

Disposició final única

Aquesta reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, un cop publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, començarà a vigir a partir de la finalització de
la desena legislatura. També es publicarà al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Palma, 13 de gener de 2023
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Maria Núria Riera i Martos
Alejandro López i Soria
Patricia Guasp i Barrero
Josep Ferrà i Terrassa
Sergio Rodríguez i Farré

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de gener de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 63/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de peticions de canvi d'ús d'establiments
o solars turístics presentades d'acord amb la Llei 3/2022.

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

Quantes peticions de canvi d'ús d'establiments o solars
turístics s'han presentat d'acord amb la Llei 3/2022?

Palma, a 9 de gener de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques
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B)
RGE núm. 64/23, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'explotacions agràries
considerades com a professionals a les Illes Balears.

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

Quantes explotacions agràries considerades com a
professionals hi ha a les Illes Balears? Quantes n'hi havia l'any
2019? I l'any 2020? I l'any 2021? I l'any 2022?

Palma, a 9 de gener de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 65/23, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre d'habitatges d'HPO entregats en
aquesta legislatura i en construcció.

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

Quants d'habitatges d'HPO s'han entregat (especificat per
anys) durant aquesta legislatura? I quants d'habitatges d'HPO
estan actualment en construcció (especificats per any de firma
d'acte de replanteig)?

Palma, a 9 de gener de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 66/23, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actualització de l'estudi sobre com moren els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears previst a la Llei 4/2015.

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

La disposició addicional primera de la Llei 4/2015, de 23
de març, de drets i garanties de la persona en el procés de
morir, estableix que la Conselleria de Salut ha d'elaborar un
estudi sobre com moren els ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears, i que aquest s'actualitzarà periòdicament per tal
de permetre avaluar amb regularitat l'aplicació i els efectes de
la llei esmentada. Si bé aquest estudi va ser elaborat el 2017, no
s'ha fet cap actualització de llavors ençà. Què explica que el
Govern no hagi actualitzat fins avui l'estudi sobre com moren
els ciutadans de les Illes Balears? Quan preveu el Govern
actualitzar l'estudi sobre com moren els ciutadans de les Illes
Balears?

Palma, a 9 de gener de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán

E)
RGE núm. 76/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa d'Eivissa durant 2022.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2022 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa d'Eivissa? Indicau el tipus d'actuació i la metodologia
emprada, el lloc on es va dur a terme i la data.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 77/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa de Formentera durant 2022.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2022 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa de Formentera? Indicau el tipus d'actuació i la
metodologia emprada, el lloc on es va dur a terme i la data.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

G)
RGE núm. 78/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa de Mallorca durant 2022.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2022 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa de Mallorca? Indicau el tipus d'actuació i la metodologia
emprada, el lloc on es va dur a terme i la data.
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Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 79/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa de Menorca durant 2022.

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

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2022 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa de Menorca? Indicau el tipus d'actuació i la metodologia
emprada, el lloc on es va dur a terme i la data.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

I)
RGE núm. 80/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per a la 
lluita contra la processionària del pi a les Illes Balears
durant 2022.

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

Quin ha estat el pressupost destinat durant 2022 a les
actuacions contra la processionària del pi a les Illes Balears?
Indicau la territorialització del pressupost per illes. Quin ha
estat el pressupost executat? Indicau la quantitat executada per
illes.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

J)
RGE núm. 81/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa d'Eivissa el 2023.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2023 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa d'Eivissa? Indicau quin tipus d'actuació es pensa
desenvolupar i quina metodologia, el lloc on es desenvoluparà
i la data prevista.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

K)
RGE núm. 82/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa de Formentera el 2023.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2023 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa de Formentera? Indicau quin tipus d'actuació es pensa
desenvolupar i quina metodologia, el lloc on es desenvoluparà
i la data prevista.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

L)
RGE núm. 83/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa de Mallorca el 2023.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2023 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa de Mallorca? Indicau quin tipus d'actuació es pensa
desenvolupar i quina metodologia, el lloc on es desenvoluparà
i la data prevista.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

M)
RGE núm. 84/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi a l'illa de Menorca el 2023.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears i/o qualsevol dels ens instrumentals que en depenen
durant 2023 en matèria de lluita contra la processionària del pi
a l'illa de Menorca? Indicau quin tipus d'actuació es pensa
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desenvolupar i quina metodologia, el lloc on es desenvoluparà
i la data prevista.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

N)
RGE núm. 85/23, del diputat Antonio Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per a la
lluita contra la processionària del pi a les Illes Balears per
a 2023.

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

Quin pressupost es pensa destinar a la lluita contra la
processionària del pi a les Illes Balears durant 2023?
Desglossau-ne el pressupost per illes.

Palma, a 10 de gener de 2023
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)
RGE núm. 112/23, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a unitats de
cures pal·liatives a Menorca.

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

De quantes unitats de cures pal·liatives multidisciplinàries
disposa l'Àrea de Salut de Menorca actualment?

Palma, a 11 de gener de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán

P)
RGE núm. 116/23, de la diputada Antonia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consultes hospitalàries i proves funcionals, 1.

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

Quantes consultes externes varen ser ateses per l'Ibsalut
l'any 2022, desglossades per centre i especialitat?

Palma, a 11 de gener de 2023
La diputada
Antonia Martín i Perdiz

Q)
RGE núm. 117/23, de la diputada Antonia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consultes hospitalàries i proves funcionals, 2.

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

Quantes consultes externes varen ser ateses per l'Ibsalut
l'any 2021, desglossades per centre i especialitat?

Palma, a 11 de gener de 2023
La diputada
Antonia Martín i Perdiz

R)
RGE núm. 118/23, de la diputada Antonia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consultes hospitalàries i proves funcionals, 3.

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

Quantes proves funcionals es varen realitzar per part de
l'Ibsalut l'any 2022, desglossades per centre i tipus de prova?

Palma, a 11 de gener de 2023
La diputada
Antonia Martín i Perdiz

S)
RGE núm. 119/23, de la diputada Antonia Martín i

Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
consultes hospitalàries i proves funcionals, 4.

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

Quantes proves funcionals es varen realitzar per part de
l'Ibsalut l'any 2021, desglossades per centre i tipus de prova?

Palma, a 11 de gener de 2023
La diputada
Antonia Martín i Perdiz

T)
RGE núm. 140/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de cursos de coneixement de català
organitzats des de l'any 2015.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Des de 2015, quants cursos de coneixement de català ha
organitzat el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

U)
RGE núm. 141/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de participants que han tengut els cursos
de coneixement de català organitzats des de l'any 2015.

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

Quants participants han tengut els cursos de coneixement de
català des de l'any 2015 i quina demanda ha rebut el Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

V)
RGE núm. 142/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a demanda de cursos de coneixement de català.

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

Considera el Govern que la demanda dels cursos de
coneixement de català des de l'any 2015 ha estat coberta?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

W)
RGE núm. 143/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions del Govern per incrementar l'oferta de
cursos de català.

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

Pensa el Govern adoptar accions per incrementar l'oferta
dels cursos de català?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques

X)
RGE núm. 144/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions de comunicació i difusió dels cursos de
català per part del Govern.

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

Quines accions de comunicació adopta el Govern perquè els
possibles demandants sàpiguen que es realitzen aquests cursos
de coneixement de català?

Palma, a 16 de gener de 2023
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 19 de gener de 2023, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 145/23, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a correcció de la convocatòria d'estabilització del
personal d'Ibsalut per incloure el requisit de coneixement
de la llengua catalana.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Presidenta, pensa corregir la convocatòria
d'estabilització del personal d'Ibsalut perquè hi hagi les
exigències de coneixement de la llengua catalana que marca la
normativa?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Josep Melià i Ques



BOPIB núm. 190 - 19 de gener de 2023 10583

B)
RGE núm. 146/23, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a estat de les licitacions dels 9 nous
centres de salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera, en quina fase del procés es troben les
licitacions dels 9 nous centres de salut?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 148/23, del diputat Josep Castells i Baró, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a adopció de mesures que
protegeixin realment el dret a l'habitatge per als residents
a les Illes Balears per part del Govern central.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Veu el Govern central receptiu a adoptar mesures que
protegeixin realment el dret a l'habitatge per als residents a les
Illes Balears?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 149/23, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
treballadors a la instal·lació elèctrica per avançar en la
transició energètica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Reaccionarà el Govern a la crida llançada per part dels
instal·ladors elèctrics, que han denunciat recentment que hi
manquen 1.000 treballadors més a les Illes balears per donar
resposta a la demanda actual i avançar en la transició
energètica?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Patrícia Font i Marbán

E)
RGE núm. 150/23, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fracàs de les polítiques d'habitatge del Govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, pensa el seu govern continuar proposant
solucions fracassades per atallar les dificultats d'accés a
l'habitatge dels nostres residents?

Palma, a 12 de gener de 2023
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

F)
RGE núm. 151/23, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de la fira FITUR.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, quina valoració fa el Govern de la fira FITUR
2023?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

G)
RGE núm. 152/23, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura torre
de control virtual a l'aeroport de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Marí, de quina informació es disposa a la nostra
conselleria de Mobilitat sobre la situació de la futura torre de
control virtual a l'aeroport de Menorca?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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H)
RGE núm. 153/23, de la diputada Idoia Ribas i Marino,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
prohibició de titularitat d'habitatges a empreses.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Marí, està d'acord amb la darrera ocurrència dels seus
socis de MÉS per Mallorca consistent a prohibir que les
empreses siguin titulars d'habitatges?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 154/23, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
prohibició de compra d'habitatges a no residents.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, per quin motiu vol prohibir la compra
d'habitatges a no residents?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Jorge Campos i Asensi

J)
RGE núm. 155/23, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a primer
trimestre de LOMLOE.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera el conseller d'Educació que en el primer trimestre
del curs escolar els pares amb fills a cursos LOMLOE han
pogut aclarir el nivell d'aprenentatge dels seus fills amb les
notes entregades sobre criteris d'avaluació?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera

K)
RGE núm. 156/23, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a canvi d'us a la nova Llei turística.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme del resultat del
canvi d'ús que regula la nova Llei turística?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 157/23, del diputat Antonio Francisco Fuster

i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proliferació de l'"okupació" il·legal d'habitatges a les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

És conscient el Govern de la problemàtica que suposa la
proliferació de l'"okupació" il·legal d'habitatges a les Illes
Balears?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

M)
RGE núm. 158/23, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de
l'arribada de pasteres a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Davant l'evidència d'una ruta d'arribada de pasteres a les
Illes Balears procedents del nord d'Àfrica, pensa el Govern
reclamar al Govern del Sr. Sánchez alguna mesura per
controlar l'arribada d'aquestes pasteres?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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N)
RGE núm. 159/23, de la diputada Isabel María Borrás

i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manca de metges de família i pediatres a diferents pobles de
les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora la Conselleria de Salut la manca de metges de
família i pediatres a diferents pobles de les Illes Balears?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

O)
RGE núm. 160/23, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes
de la nova llei del "sols sí és sí".

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera pensant el Govern que els efectes de la nova llei
del "sols sí és sí" són positius per a les dones?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 161/23, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
d'habitatge a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Realment creu el Govern de les Illes Balears que els
propietaris particulars són els responsables dels problemes
d'habitatge?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 162/23, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions enfront de la pujada de preus.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Davant la costa de gener amb els preus de la cistella de la
compra més cars de la història, pensa el Govern dur a terme
alguna actuació per pal·liar aquesta situació?

Palma, a 16 de gener de 2023
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 163/23, del diputat Antoni Costa i Costa, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
intervencionistes en matèria d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, fins on pensa arribar el seu govern amb les
polítiques intervencionistes en matèria d'habitatge?

Palma, a 16 de gener de 2023
El diputat
Antoni Costa i Costa

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 15780/20, del diputat marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a garantir la renovació d'aire a trens
d'SFM.

Durant la pandèmia de la COVID-19 es varen dur a terme
totes les mesures aprovades per a la prevenció de la transmissió
de la COVID-19 a les instal·lacions, trens i busos de la xarxa
de transport públic interurbà de Mallorca.

Palma, 22 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 11986/21, del diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a treballs de millora pendents a SFM.

El Govern de les Illes Balears ha destinat més de 78 milions
d’euros d’inversió a la millora de les infraestructures i serveis
ferroviaris amb obres com:
• El nou punt d’avançament i estacionament de trens de

Sineu.
• L’adaptació d’andanes entre enllaç i Sa Pobla per poder

habilitar circulacions dels tren-tram.
• El procés d’adquisició de nous trens per ampliar l’estoc de

material mòbil de SFM, en aquests moments s’estan
fabricant al País Basc 5 trens elèctrics, que seran lliurats a
finals del 2023 i estaran en funcionament el primer semestre
del 2024. Parlo d’una inversió de 54,6 milions d’euros del
fons europeu REACT-EU.

• L’eliminació de passos a nivell com el de Sa Farinera a
Marratxí.

• Instal·lacions al servei de la reducció d’emissions com és el
nou parc fotovoltaic de Santa Maria amb connexió directa
a la xarxa de tracció dels ferrocarrils. Aquesta instal·lació
permetrà que un terç de l’energia consumida pels trens de
SFM serà, a partir del 2023, d’origen renovable i local.
Aquesta infraestructura no només farà reduir en 3.300 tones
anuals les emissions de CO2, també suposarà una reducció
de la factura elèctrica d’1,2 milions d’euros anuals.

• El projecte de nou baixador per connectar amb l’Hospital
d’Inca.

Inversions que ens han permès assolir el major nivell de
servei i freqüències de la història del tren a Mallorca, amb trens
cada 10 minuts entre Inca i Palma; i cada 40 minuts des de Sa
Pobla i Manacor, en hores punta.

Palma, 16 de novembre de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 11637/22, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de l'informe de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears en relació amb la sol·licitud formulada per
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany pel que fa a la
instal·lació d'un centre de telecomunicacions al municipi.

Aquest expedient té una resolució de finalització de dia 26
de setembre de 2022 i es va donar compte al Ple d’octubre de
2022. S’adjunta la resolució.

Palma, 21 de novembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 11641/22, de la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a regulació sobre la publicitat alimentària en
horari infantil.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 11649/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
queixes rebudes pel defensor dels usuaris del sistema
sanitari públic el 2022.

El defensors dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears ha rebut 208 suggeriments, queixes i consultes
entre l’1 de gener del 2022 i el 31 d’octubre del 2022.

De les queixes rebudes pel defensor dels usuaris del
Sistema Sanitari Públic entre l’1 de gener i el 31 d’octubre del
2022, totes s’han respost a través de la Direcció Electrònica
Habilitada Única (DEHú).

L’Oficina de la Defensora dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears empra exclusivament l’eina de
notificació NOTIB, que a la vegada s’integra amb la plataforma
NOTIFIC@, la qual permet realitzar notificacions al Punt
d’Accés General (PAG), a la Direcció Electrònica Habilitada
i a la Carpeta Ciutadana del Govern (CARPETA).

La notificació a través del NOTIB genera un registre de
sortida (a través del REGWEB3) que feim servir per emetre
una notificació per mitjans físics (notificació en paper, per carta
postal) en cas que l’usuari o usuària no hagi especificat al seu
contacte amb l’Oficina que volia la notificació a través de
Carpeta Ciutadana.

Així, tots els usuaris i usuàries que s’han posat en contacte
amb l’Oficina i que han de rebre una notificació derivada
d’aquest contacte reben, com a mínim, una notificació al correu
electrònic especificat per ells al contactar amb l’Oficina amb un
enllaç per accedir a la seva Carpeta Ciutadana. Els que no
hagin volgut aquest mètode de notificació reben aquesta
mateixa notificació i una carta en paper que durà el número de
registre generat al fer la notificació a través del NOTIB.

En el cas dels procediments iniciats a sol·licituds de
l’interessat, les persones físiques tenen dret d’elecció si volen
ser notificades en paper o electrònicament. Independentment
del fet que la notificació es faci en paper o per mitjans
electrònics, les administracions públiques han d’enviar un avís
al dispositiu electrònic o a l’adreça de correu electrònic de
l’interessat que aquest hagi comunicat, per informar-lo de la
posada a disposició d’una notificació a la seu electrònica de
l’Administració o organisme corresponent o a l’adreça
electrònica habilitada única (article 41.6 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú).

Les notificacions per mitjans electrònics s’han de practicar
mitjançant la compareixença a la seu electrònica de
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l’Administració o organisme actuant, a través de l’adreça
electrònica habilitada única o mitjançant tots dos sistemes,
segons el que disposa cada Administració o organisme. Les
notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en
el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut. Quan
la notificació per mitjans electrònics ha estat escollida
expressament per l’interessat, s’entén rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de
la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. S’entén
complerta l’obligació a què es refereix l’article 40.4 de la Llei
39/2015, amb la posada a disposició de la notificació a la seu
electrònica de l’Administració o organisme actuant o a l’adreça
electrònica habilitada única.

Quan l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació
d’una actuació administrativa, s’ha de donar per efectuat el
tràmit (art. 41.5 Llei 30/2015). Així, tant en el cas de les
notificacions realitzades exclusivament per mitjans electrònics,
com en el cas d’aquelles efectuades en paper a una adreça
física, amb la tecnologia i lleis en actuació i a efectes pràctics,
des de l’Oficina de defensa de l’Usuari, es considera el tràmit
realitzat des del moment que les notificacions, siguin en paper
o digitals, ens consten com a enviades per notificar. No es fa un
seguiment de la recepció de les notificacions, però sí del seu
enviament i, en cas que l’usuari demani que se li torni a fer una
notificació, l’Oficina procedeix a fer-la novament sense cap
problema.

Palma, 16 de novembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 11652 i 11653/22, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a persones que han acceptat nomenament del
Servei de Salut des de 2016 amb vincles de parentiu amb
l'actual director general del Servei de Salut i a persones
contractades per la Conselleria de Salut, el Servei de Salut
o qualsevol altre ens dependent o relacionat, que han rebut
productivitat variable des de 2016 i que tenen vincles de
parentiu amb l'actual director general del servei de Salut.

Les bases de dades que hi ha al Servei de Salut relatives als
seus professionals, no hi ha cap indicador o paràmetre de la
relació o relacions personals o familiars.

Després de consultar al delegat de Protecció de Dades del
Servei de Salut de les Illes Balears en virtut del que s’estableix
per l’article 39 del RGPD, s’ha considerat procedent elevar una
consulta a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la
finalitat de determinar si la resposta completa als documents i
dades sol·licitades dins les preguntes esmentades és
proporcional i ajustada a l’àmbit de responsabilitat del director
general, així com l’impacte i riscos que podria tenir la
comunicació de documents i dades personals sobre els drets de
terceres persones.

Palma, 12 de desembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 11682/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
discrepàncies en relació amb la Llei 3/2022 que s'esmenten
a l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació publicat al
BOIB del passat 22 de setembre.

L’Administració General de l’Estat manifesta la voluntat de
resoldre alguns dubtes de l’article 3 de la Llei 3/2022, referents
a modificacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears. Aquestes termes, com és habitual en el
funcionament de la Comissió Bilateral de Cooperació amb
l’Estat, seran concretats i debatuts en el marc de les reunions
del grup de treball designat a tal efecte.

Palma, 12 de desembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 11683/22, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
grup de treball per proposar a la Comissió Bilateral de
Cooperació una solució en relació amb la Llei 3/2022, de 15
de juny.

La composició de la representació de la CAIB a la
Comissió Bilateral de l’Estat és establerta per les Normes
d’organització i funcionament de la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l’Estat-Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, actualitzades per acord del
Consell de Govern del passat 7 d’agost de 2020. Als grups de
treball s’hi poden incorporar altres membres del Govern.
Habitualment les discrepàncies es resolen mitjançant una reunió
del grup de treball i es concreten a la reunió de la Comissió
Bilateral.

Palma, 12 de desembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 11705/22, de la diputada
Antonia Martín i Perdiz, del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a Hospital Son Llàtzer.

Ja s’ha sol·licitat el material, aquesta setmana del 21 de
novembre es recepcionarà la porta i es farà l’obra a final de
mes.

Palma, 19 de desembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 11709/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb els
abocaments de residus carnis i de bestiar a la planta de
Milà a Menorca (1).

El 18 de setembre el Consorci de Residus i Energia de
Menorca, per correu electrònic, comunica a la CMAIB que ha
detectat una incidència en el cel·la 2 en relació amb
l’abocament de restes animals, i a la vegada ens ho comunica
a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

Un tècnic de la Direcció General de Residus i Educació
Ambiental acompanya el personal tècnic de la CMAIB per dur
a terme una inspecció in situ en data 6 d’octubre de 2022 a les
instal·lacions d’Es Milà.

S’aixeca acta, en la que no se fa constar cap funcionament
anòmal, i de part de la CMAIB es requereix al Consorci tota la
documentació en relació amb la investigació oberta, així com
el protocol d’incidències de l’abocador, a fi d’aclarir l’episodi
objecte d’investigació.

Palma, 12 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 11710/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb els
abocaments de residus carnis i de bestiar a la planta de
Milà a Menorca (2).

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ha comunicat
a la CMAIB, i aquesta a la Direcció General de Residus i
Educació Ambiental, el protocol de control que duu actualment
i així mateix ens ha comunicat que estudien implantar nous
controls (com la instal·lació de càmeres) i millorar els existents,
però, en tot cas, segons el resultats de les investigacions, es
valorarà si cal introduir d’altres mesures.

Per altra banda, s’està treballant en l’adaptació de
l’Autorització Ambiental Integrada que disposa la planta de
Milà al Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula
l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, el qual
afecta als residus admissibles en abocadors (inclosos per tant
les restes d’animals).

D’acord amb la disposició transitòria única de l’esmentat
RD, els titulars dels abocadors existents han de sol·licitar
revisió de la seva autorització en el termini de dotze mesos des
de l’entrada en vigor del RD. Una vegada sol·licitada la revisió,
l’autoritat competent haurà de resoldre en el termini de
trenta-sis mesos.

La sol·licitud de la UTE Es Milà es va tramitar en termini
(11/3/21) i actualment estan sol·licitats de part de la CMAIB
tots els informes de les administracions competents per tal de
complir el termini de 3 anys d’adaptació, entre d’altres el de la

Direcció General de Residus i Educació Ambiental i que s’està
elaborant. Aquesta adaptació afectarà previsiblement la
regulació de l’abocament de restes d’origen animal. El
Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Democràtic
es troba tramitant les ordres ministerials necessàries pel
desenvolupament del RD 646/2020 per clarificar, entre d’altres
qüestions, els tipus de residus que es podran dur a abocador i
en quines condicions.

Palma, 12 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 11711/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb els
abocaments de residus carnis i de bestiar a la planta de
Milà a Menorca (3).

La interacció entre la Direcció General de Residus i
Educació Ambiental i el Consorci ha estat contínua des del 18
de setembre. Arran de la inspecció del funcionament de
l’abocador de la instal·lació sotmesa a Autorització Ambiental
Integrada (de dia 6 d’octubre de 2022) en presència de
treballadors de l’UTE Es Milà i del Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca i de la CMAIB, es va requerir al
promotor que fes arribar a la CMAIB, com a responsable de
l’AAI, l’informe de la investigació oberta arran de la publicació
en premsa d’una suposada mala praxi en el tractament de
residus animals així com el protocol d’incidències de
l’abocador.

Es comunica l’acta de la inspecció conjunta de la CMAIB
i de la DG de Residus i Educació Ambiental i el requeriment de
documentació al Consorci en data 10 d’octubre de 2022. I el
Consorci contesta enviant la documentació a la CMAIB en
dates 18 i 28 d’octubre, completant la documentació ja que
havia anticipat el 28 de setembre.

Palma, 12 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 11712/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb els
abocaments de residus carnis i de bestiar a la planta de
Milà a Menorca (4).

La CMAIB va informar favorablement, en la tramitació de
l’avaluació ambiental estratègica, el PDS de prevenció i gestió
de residus o perillosos de Menorca de 2020, que preveia el
sistema de gestió dels SANDACH, planificació que és
competència del Consell de Menorca. Dins aquesta tramitació
els informes de la DG de Residus i Educació Ambiental també
foren favorables.
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Així mateix, la DG de Residus i Educació Ambiental fa una
valoració general favorable del compliment de l’Autorització
Ambiental Integrada, sense perjudici de la investigació d’un
episodi d’eventuals males pràctiques que ha donat lloc a la
visita d’inspecció de dia 6 d’octubre de 2022. A partir de la
inspecció s’ha requerit, a través de la CMAIB, documentació
diversa al Consorci, entre d’altres el protocol de funcionament,
per a revisar si s’hi ha d’introduir canvis.

En general, les millores de l’AAI del Milà han estat
substancials en els darrers anys. Aquestes millores estan
directament relacionades amb la posada en marxa de les noves
plantes que suposen el compliment de la normativa vigent en
matèria de residus.

L’actua situació de gestió d’Es Milà és absolutament
compatible amb la declaració de Menorca de la Biosfera. El
que clarament vulneraria aquesta declaració és la situació en
què es trobaven les instal·lacions en el període 2011-2015 que
va suposar, fins i tot, haver de tancar-les durant mesos a partir
d’una inspecció el desembre de 2014 per part de tècnics de la
Conselleria de Medi Ambient al detectar-hi incompliments
greus de la normativa ambiental aplicable.

Palma, 12 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Habitatge
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 11713/22, de la diputada
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb els
abocaments de residus carnis i de bestiar a la planta de
Milà a Menorca (5).

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori s’han
realitzat les següents inspeccions, amb la participació ¡/o
coneixement de la Direcció General de Residus i Educació
Ambientals. En cap d’elles s’han detectat incompliments legals
o un mal funcionament de les instal·lacions:
1. En data 23 de gener de 2020 els tècnics del Servei de

Residus realitzaven una visita d’inspecció de les
instal·lacions d’Es Milà per realitzar l’aprovació de la
clausura de la cel·la Milà II.

2. En data 13 d’agost de 2020 els agents de medi ambient de
la Conselleria de Medi Ambient realitzen visita d’inspecció
a les instal·lacions de la qual s’aixeca la corresponent acta.

3. En data 25 de febrer de 2021 els tècnics d’IPPC realitzen
visita d’inspecció a les instal·lacions respecte del
compliment dels condicionants de l’AAI.

4. En data 14 d’abril de 2021 els tècnics d’IPPC realitzen
inspecció per a la posada en marxa de la fase II de la cel·la
II de l’abocador de Milà.

5. En data 6 d’octubre de 2022 es realitza visita d’inspecció
de tècnics del Servei de Residus juntament amb els tècnics
d’IPPC i es realitza comprovació dels residus que
s’eliminen a l’abocador de Milà.

Palma, 12 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 11759/22, del diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a construcció d'un nou edifici per a IB3.

En el solar en què es troba la seu de l’EPRTVIB de Calvià
hi ha actualment la construcció feta l’any 2005 que es va
utilitzar com a plató d’exteriors de programes i per l’estrena
d’IB3tv. És tracta d’un espai tancat però amb un sostre de lona,
no apte per allotjar les instal·lacions necessàries per al
desenvolupament de les activitats pròpies de la ràdio ni de
televisió, ni per allotjar oficines o una escola de formació.

Dins de la Memòria de Pressuposts d’IB3 hi ha una partida
destinada a l’Estudi i Projecte de desenvolupament de millores
en els infraestructures de l’EPRTVIB i cal capital humà
audiovisual a les Illes Balears. El finançament d’aquest edifici,
en cas de prosperar la iniciativa proposada a l’estudi, es faria
amb fons europeus next generation i de resiliència. La partida
pressupostada per al 2023 està prevista per fer l’estudi de
viabilitat, mediambiental i de construcció, tant d’enginyeria
com d’arquitectura necessaris, dins dels paràmetres que els fons
europeus als quals els vol accedir sol·liciten per ser
justificables, per tant, el propi cost del projecte també obtindria
finançament europeu per cobrir aquesta despesa anticipada.

Aquest mòdul/edifici es comunicaria amb l’edifici actual
per la qual cosa s’obtindrien els resultats esperats d’unificar la
TV/ràdio, no consumirien nous solars, i ampliaria l’edifici
actual que ha quedat molt petit per allotjar tots els serveis i
departaments actuals i previstos a curt termini.

Palma, 12 de desembre de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido i Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 11792/22, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'expedients pendents de resolució a Recursos Hídrics.

A data de 24 de novembre de 2022 el número d’expedients
pendents de resolució a la Direcció General de Recursos
Hídrics és de 4.130. Per aquest motiu s’ha formalitzat un
contracte d’assistència tècnica amb l’objectiu de donar sortida
als expedients antics d’aigües subterrànies i se’n preveu
realitzar-ne un altre per a les zones inundables i de policia.

Palma, 5 de desembre de 2022
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 12000/22, de la diputada
Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcions de la secció VIII de la Direcció
General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut.

La Direcció General d’Acreditació docència i Recerca en
salut no existeix a l’organigrama del Govern de les Illes
Balears.

Palma, 19 de desembre de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard 

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 22/23. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2023, admet a tràmit escrit RGE núm. 30/23,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'article 104 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les
apostes de les Illes Balears, fins al proper dia 13 de febrer de
2023.

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de convocatòria de la Diputació Permanent

en relació amb la sol·licitud d'una sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia determinat (RGE
núm. 164/23). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 
19 de gener de 2023, conformement amb l’establert als articles
71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat per 16 diputats i diputades adscrits als
Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua
Baleares, El Pi-Proposta per les Illes i Mixt, mitjançant el qual
se sol·licita la convocatòria d'una Diputació Permanent amb
l'ordre del dia següent:

Punt únic. Sol·licitud de sessió plenària extraordinària per
tal de substanciar les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 149, 146, 153, 151, 152, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 148, 145, 154, 150 i
163/23.

Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus de la convocatòria de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb

la sol·licitud d'una sessió plenària extraordinària amb un
ordre del dia determinat (RGE núm. 164/23). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de gener de 2023, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra-
que es convocarà , per a dia 24 de gener d'enguany, la sessió de
la Diputació Permanent que ha de resoldre la sol·licitud  d'una
sessió plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una
sessió plenària extraordinària per tal de substanciar les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
RGE núm. 149, 146, 153, 151, 152, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 148, 145, 154, 150 i 163/23.

Palma, a 19 de gener de 2023
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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