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K) RGE núm. 15092/16, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menjador escolar a Sant
Joan de Labritja.
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L) RGE núm. 15093/16, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de "gestió de
conservació"· en relació amb les cabres a Es Vedrà.
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Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a 2017.
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O) RGE núm. 15096/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència en relació amb
les carreteres d'Eivissa.
3502

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 15051/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 1, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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B) RGE núm. 15052/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 2, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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C) RGE núm. 15053/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 3, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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D) RGE núm. 15054/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 4, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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E) RGE núm. 15055/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 5, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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F) RGE núm. 15056/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 6, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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G) RGE núm. 15057/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 7, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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H) RGE núm. 15058/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 8, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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I) RGE núm. 15059/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 9, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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J) RGE núm. 15060/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 10, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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K) RGE núm. 15061/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 11, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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L) RGE núm. 15062/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 12, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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M) RGE núm. 15063/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en el centre Anselm
Turmeda, 13, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 14857/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a rescat farmacèutic a la ciutadania.
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B) RGE núm. 14974/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista, Popular,
El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a regulació de l'exercici de ls professions de l'esport.
3506
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 14866/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç
i Indústria, sobre pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social.
3507
B) RGE núm. 15032/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat sobre el Pla d'èxit educatiu.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1779/16.
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B) Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 14384/16.
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C) Criteri favorable del Govern de les Illes Balears a la presa en consideració i a la tramitació de la Proposició de llei RGE núm.
14822/16.
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D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre, aprovà la Llei per la qual es dissol el Col·legi
Oficial d'Agents Comercials de Menorca.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI PER LA QUAL ES DISSOL EL COL·LEGI
OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE MENORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 31.9 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
d’acord amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, disposa que corresponen a la comunitat autònoma de les
Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i
d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que
s’han d’exercir dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
En desplegament d’aquest precepte s’aprovà la Llei
10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les
Illes Balears. L’article 9 d’aquesta llei preveu que la dissolució
d’un col·legi professional requereix una llei del Parlament de
les Illes Balears.
D’altra banda, els articles 11 i 7 del Reglament de col·legis
professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000,
de 3 de març, regulen el procediment que s’ha de seguir per
dissoldre un col·legi professional.
El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Menorca es va
fundar dia 8 de gener de 1926 i l’any 1977 es va adaptar al
Reial Decret 3595/1977, de 30 de desembre, pel qual es va
aprovar l’Estatut general de col·legis d’agents comercials.
Posteriorment, el 14 de gener de 2009, es va inscriure en el
Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.
Durant els últims anys, el Col·legi d’Agents Comercials de
Menorca ha experimentat una reducció important en el nombre
de persones col·legiades, amb la disminució consegüent dels
ingressos per quotes d’adscripció, la qual cosa impossibilita el
finançament de les despeses ordinàries del col·legi i
l’acompliment de les seves funcions pròpies sense solució de
continuïtat.
Davant aquesta situació, l’Assemblea General va aprovar,
a la sessió extraordinària de 20 de novembre de 2013, la
dissolució del Col·legi d’Agents Comercials de Menorca. En
la mateixa sessió es va acordar la ratificació dels acords
adoptats en les tres assemblees generals extraordinàries que
varen tenir lloc amb anterioritat, relatives també a la dissolució
de la corporació, al cessament de les persones titulars dels
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òrgans de govern, a la finalitat del romanent líquid sobrant del
col·legi i al nomenament d’una comissió liquidadora.
Així doncs, atesos la sol·licitud de dissolució del Col·legi
d’Agents Comercials de Menorca i els informes del servei
jurídic de la Conselleria de Presidència i de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, una vegada sol·licitat el parer del Col·legi
d’Agents Comercials de Mallorca, Eivissa i Formentera i del
Consell General de Col·legis d’Agents Comercials d’Espanya,
i atès l’article 9 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, es
considera necessària l’aprovació de la iniciativa legislativa
corresponent per instrumentar la dissolució i la liquidació
subsegüent del patrimoni del Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Menorca.
Article 1
Objecte
S’aprova la dissolució del Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Menorca, que determina l’inici de les operacions
de liquidació.
Article 2
La comissió liquidadora
1. La comissió liquidadora del Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Menorca, la composició de la qual és la que
resulta de l’acord que, a aquest efecte, adoptà l’Assemblea
General de la corporació que va tenir lloc dia 20 de novembre
de 2013, assumeix, de conformitat amb el que disposen els
estatuts de la mateixa corporació, les funcions de liquidació.
2. La comissió liquidadora, abans d’iniciar les operacions de
liquidació, ha de subscriure un inventari i un balanç referits al
dia de l’inici de la liquidació.
3. La comissió liquidadora ha d’estendre una acta en què s’han
d’indicar tots els procediments que el col·legi tengui pendents
en el moment en què assumeixi les facultats de liquidació, i
també qualsevol circumstància que resulti determinant en
relació amb les operacions de liquidació de la corporació.
Article 3
Mesures de liquidació del patrimoni
L’execució de la liquidació que preveu aquesta llei comprèn
les funcions següents:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni del col·legi que es
dissol, administrar-lo durant el període de liquidació i dur i
custodiar els llibres de l’entitat.
b) Concloure les operacions pendents i fer les que siguin
necessàries per a la liquidació, incloent-hi les de realització de
béns.
c) Reclamar i percebre els crèdits pendents de la corporació
i pagar-ne els deutes.
d) Formular els comptes finals de liquidació i aprovar-los.
e) Destinar el romanent de les operacions de liquidació a
totes les persones col·legiades que estiguin donades d’alta en
el moment de la dissolució, de conformitat amb el que
estableixen els estatuts del col·legi.
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Article 4
Elevació a públic de l’acord de dissolució i de la destinació
del romanent
Un cop executada la liquidació, la comissió liquidadora ha
d’elevar a escriptura pública l’acord pel qual s’aproven les
operacions de liquidació, el balanç final i l’execució de l’acord
de la destinació del romanent.
Article 5
Baixa i cancel·lació d’assentaments en el Registre de
Col·legis Professionals de les Illes Balears
1. La comissió liquidadora ha de trametre al Registre de
Col·legis Professionals de les Illes Balears l’escriptura de
liquidació i ha d’instar la baixa del col·legi en el Registre
Oficial de Col·legis Professionals de les Illes Balears i,
consegüentment, la cancel·lació dels assentaments referits a
aquesta corporació.
2. La consellera de Presidència ha de dictar una resolució sobre
la baixa i la cancel·lació d’assentaments sol·licitada, i aquest
acte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició addicional única
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència, ha de
comprovar l’execució correcta dels actes de liquidació.
Disposició transitòria única
Durant el període de liquidació del col·legi i fins al moment
en què es produeixi la baixa en el Registre de Col·legis
Professionals de les Illes Balears, la corporació conserva la
seva personalitat jurídica i la capacitat d’obrar queda
restringida als actes de liquidació patrimonial que dugui a
terme la comissió liquidadora. Durant aquest període, el
col·legi s’ha d’identificar en les seves relacions de tràfic jurídic
com a corporació en liquidació.
Disposició final única
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 25 d'octubre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre, aprovà la Llei per la qual s'estableixen ajudes
socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties
congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a
conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de
factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes
Balears.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
LLEI PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN AJUDES
SOCIALS A LES PERSONES AMB HEMOFÍLIA O
ALTRES COAGULOPATIES CONGÈNITES QUE
HAGIN DESENVOLUPAT L’HEPATITIS C COM A
CONSEQÜÈNCIA D’HAVER REBUT UN
TRACTAMENT AMB CONCENTRATS DE FACTORS
DE COAGULACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI PÚBLIC
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Justificació i objectius de la llei
El virus de l’hepatitis C (VHC) es va identificar i descriure
a mitjan 1989, però fins a l’any 1990 no es va disposar dels
mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través
de la sang i de productes hemoderivats, en forma d’un test de
detecció d’anticossos del VHC, que es va començar a aplicar
amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma
extretes en els bancs de sang, d’acord amb el que disposa
l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 3 d’octubre de
1990.
Per tant, en aquestes circumstàncies, les persones afectades
per hemofília o altres coagulopaties congènites varen estar
exposades al risc de contreure l’hepatitis C com a conseqüència
dels tractaments periòdics que havien de rebre amb concentrats
de factors de coagulació.
A causa d’aquesta situació, hi ha un determinat nombre de
persones que pertanyen a aquest col·lectiu que es varen
contagiar i varen desenvolupar la malaltia de l’hepatitis C com
a conseqüència de tractaments rebuts en el sistema sanitari
públic, en un moment en què l’estat de la ciència no permetia
disposar de mesures oportunes per prevenir aquesta
transmissió.
En resposta a aquesta situació, l’article 80 de la Llei
55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, va disposar que aquestes
persones tindrien dret a una ajuda social, per a la qual cosa va
encomanar al Govern estatal l’elaboració del cens de persones
afectades corresponent, així com la preparació d’un projecte de
llei en el qual s’establissin les condicions i la quantia de l’ajuda
a què podrien accedir les persones incloses en aquest cens.
Per a la formació i l’elaboració d’aquest cens es va crear
una comissió gestora, regulada mitjançant l’Ordre del Ministeri
de Sanitat i Consum de 21 de març de 2000, en la qual es varen
integrar representants de les persones afectades, de les
comunitats autònomes i de l’Administració General de l’Estat,
així com especialistes en la matèria. Amb caràcter previ, i en
desplegament del que estableix l’article 80.2 de la Llei
55/1999, mitjançant l’Ordre de 18 de gener de 2000 es va
constituir el Comitè Tècnic que havia de determinar els criteris
mèdics per incloure les possibles persones afectades en el cens
esmentat.
A més, per l’Ordre de 25 de maig de 2000 es varen crear i
es varen regular dos fitxers amb dades de caràcter personal,
gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, que es referien al
cens provisional i al cens definitiu de persones afectades, amb

BOPIB núm. 70 - 4 de novembre de 2016
la qual cosa se’n va garantir la confidencialitat deguda, tal com
estableix l’article 80.1 de la llei esmentada, d’acord amb
l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, i en
compliment d’aquesta llei, es va comunicar a les persones
interessades l’existència d’aquests fitxers i se’ls facilità la
informació necessària perquè poguessin fer efectiu l’exercici
dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició.
El cens definitiu de persones amb hemofília i altres
coagulopaties congènites que han desenvolupat l’hepatitis C
com a conseqüència d’haver rebut un tractament amb
concentrats de factors de coagulació en el sistema sanitari
públic va ser aprovat el 21 de novembre de 2000 per la
Comissió Gestora. No obstant això, aquest cens s’ha actualitzat
successivament.
A la sessió de 15 de juliol de 2015, la Comissió d’avaluació
d’ajudes socials a persones amb hemofília o una altra
coagulopatia congènita afectades per VHC com a conseqüència
d’actuacions en el sistema sanitari públic, dependent del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, va elaborar una
llista de persones censades actualitzada a l’empara del Reial
Decret 377/2003, de 28 de març, modificat pel Reial Decret
477/2006, de 21 d’abril.
En compliment del que disposa l’article 80.4 de la Llei
55/1999 esmentada, la Llei 14/2002, de 5 de juny, va regular
les condicions i la quantia de les ajudes socials, de caràcter
estatal, a les quals poden accedir les persones incloses en el
cens definitiu.
Diverses comunitats autònomes han aprovat ajudes socials
complementàries a les de l’Administració de l’Estat per un
import aproximat de dotze mil euros, o preparen els instruments
normatius necessaris per a això, ja que, de conformitat amb el
que disposa l’article 2.4.d) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, no tenen caràcter de
subvencions les prestacions a favor de les persones afectades
per la síndrome tòxica i les ajudes socials a les persones amb
hemofília i altres coagulopaties congènites que hagin
desenvolupat l’hepatitis C que regula la Llei 14/2002, de 5 de
juliol.
Per raons d’equitat, la comunitat autònoma de les Illes
Balears reconeix mitjançant aquesta llei una ajuda social a les
persones afectades en l’àmbit del sistema sanitari públic de les
Illes Balears per un import semblant al que reconeixen altres
comunitats autònomes, de manera que es garanteix el mateix
tracte als seus ciutadans.
II
Estructura de la llei
La llei consta d’un preàmbul, sis articles i dues disposicions
finals.
L’article 1 determina l’objecte de la llei, que és regular una
ajuda social complementària a la que atorga l’Administració
General de l’Estat adreçada a les persones afectades
d’hemofília o altres coagulopaties congènites, contaminades
per virus de l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver
rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en
l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, alhora
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que determina la quantia de l’ajuda, que és igual a la que
atorguen altres comunitats autònomes.
L’article 2 regula la titularitat del dret, incloent-hi els casos
de mort de la persona beneficiària directa.
Els requisits per obtenir l’ajuda es regulen a l’article 3,
mentre que l’article 4 en regula el pagament fraccionat per
raons pressupostàries. Al procediment de concessió i a la
possible revocació de l’ajuda i al seu règim sancionador, s’hi
dediquen els articles següents.
La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència
en la matèria que regula la llei d’acord amb el que disposa
l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, que, a l’article 30.15 i 48, li atorga competència
exclusiva en matèria d’organització, funcionament i control
dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut, així com en
matèria d’acció i benestar social, i a l’article 31.4 li atorga
competència de desplegament legislatiu i execució en matèria
de sanitat i salut.
Article 1
Objecte de la llei
1. L’objecte d’aquesta llei és regular una ajuda social
complementària a la que atorga l’Administració General de
l’Estat adreçada a les persones afectades d’hemofília o altres
coagulopaties congènites, contaminades pel virus de l’hepatitis
C (VHC) com a conseqüència d’haver rebut tractaments amb
concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema
sanitari públic de les Illes Balears.
2. Les persones beneficiàries han de percebre una ajuda per un
import de 12.020,24 euros, per una sola vegada, a preu fet, sens
perjudici que l’abonament es pugui fer de manera fraccionada.
3. Aquesta ajuda no té naturalesa de subvenció.
4. Aquestes ajudes són compatibles i complementàries amb les
que pugui atorgar o haver atorgat l’Administració de l’Estat a
l’empara de la Llei 14/2002, de 5 de juny, per la qual
s’estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o
altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat
l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un tractament
amb concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema
sanitari públic, i altres normes tributàries.
5. Aquestes ajudes no són compatibles amb altres que hagi
pogut obtenir la persona beneficiària pel mateix concepte en
una altra comunitat autònoma.
Article 2
Titularitat del dret
1. Són beneficiàries dels ajuts les persones hemofíliques o amb
altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat
l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver rebut
tractaments amb concentrats de factors de coagulació en
l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, que
estiguin incloses en el cens definitiu que preveu l’article 80 de
la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, i que resideixen a les Illes
Balears o que, als efectes del que preveu l’apartat següent,
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residien a les Illes Balears a la data de la seva mort; tot això,
sens perjudici del que preveu l’article 3.2 següent.

Article 4
Pagament de les ajudes

2. En el cas de mort de les persones a què fa referència l’apartat
anterior, poden percebre l’ajuda social els fills i/o les filles
menors d’edat i les persones grans incapacitades, per parts
iguals, o, si no n’hi ha, el o la cònjuge no separat legalment o
la persona que hi estava unida per una relació d’afectivitat
anàloga i que va conviure amb la persona morta de manera
permanent durant, almenys, els dos anys anteriors al moment
de la mort, o, si no n’hi ha, els pares de les persones mortes.

L’ajuda que regula aquesta llei s’ha de pagar en un màxim
de tres exercicis pressupostaris.

Article 3
Requisits per obtenir l’ajuda
1. Els requisits per obtenir l’ajuda són els següents:
a) Patir hemofília o una altra coagulopatia congènita i haver
desenvolupat l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver
rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en
l’àmbit del sistema sanitari públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
b) Estar inclòs en el cens definitiu que preveu l’article 80 de
la Llei 55/1999, de 29 de desembre, com a persona afectada en
l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
c) Estar empadronat en un municipi de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en data 1 de gener de l’any en
què s’aprova aquesta llei.
d) No haver percebut una ajuda pel mateix concepte en
aquesta comunitat autònoma ni en una altra, sens perjudici del
que disposa l’article 1.4 anterior.
e) Haver renunciat, amb caràcter previ, a l’exercici de tota
mena de reclamacions per contagi del virus de l’hepatitis C
contra qualsevol de les administracions públiques sanitàries i
dels centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut o
el personal respectiu.
f) No haver obtingut una sentència condemnatòria contra
qualsevol de les administracions públiques sanitàries i dels
centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut o contra
el seu personal, per contagi del virus de l’hepatitis C.
g) No haver estat condemnat mitjançant una sentència
ferma, ni haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma
a la pèrdua de la possibilitat d’obtenir ajuts públics, ni incórrer
en cap prohibició legal d’inhabilitació per a això.
h) Estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb l’Estat, amb l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.
2. Si en el moment de presentar la sol·licitud no està
empadronada a les Illes Balears però figura en el cens definitiu
com a persona afectada en l’àmbit del sistema sanitari públic de
les Illes Balears, es pot exceptuar el requisit de
l’empadronament. No obstant això, la persona afectada no pot
haver cobrat una ajuda d’aquest tipus en cap comunitat
autònoma i ha de complir la resta dels requisits.

Article 5
Procediment per al pagament de les ajudes
La tramitació, la resolució i el pagament de les ajudes
corresponen a la Secretaria General de la Conselleria de Salut
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb la convocatòria pública prèvia. En els
procediments en què no recaigui una resolució dins del termini
de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s’han
d’entendre desestimades les sol·licituds.
Article 6
Pèrdua de l’ajuda i règim sancionador
1. L’obtenció de l’ajuda sense que es compleixin les condicions
requerides per a això donarà lloc a la revocació d’aquesta i, si
escau, al reintegrament de les quantitats percebudes amb
l’exigència dels interessos corresponents.
2. Constitueix una infracció administrativa l’obtenció de
l’ajuda falsejant les condicions que es requereixen per
concedir-la o ocultant les que l’haguessin impedit.
3. Per la comissió d’aquesta infracció s’han d’imposar les
sancions acumulatives següents:
a) Multa del doble de les quantitats percebudes
indegudament.
b) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir ajuts o subvencions de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats que
formen part del seu sector públic durant el termini de tres anys.
c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la
comunitat autònoma o les entitats que formen part del seu
sector públic durant el termini de tres anys.
4. Corresponen a la Secretaria General de la Conselleria de
Salut de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears la tramitació i la resolució dels procediments
sancionadors corresponents.
Disposició final primera
S’autoritza la Conselleria de Salut per dictar les
disposicions necessàries per desplegar aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 25 d'octubre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 14386/16, relativa a concertació de serveis públics,
amb les esmenes RGE núm. 14575/16, 14581/16, 14587/16,
14584/16 i 14570/16, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears constata, valora
positivament i insta el Govern de les Illes Balears a continuar
amb la concertació de serveis que es du a terme a conselleries
com Educació, Serveis Socials i Salut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avaluar, tenint en compte paràmetres de qualitat i de
satisfacció dels usuaris, els resultats de la concertació de
serveis que es du a terme a conselleries com Educació, Serveis
Socials i Salut, i a continuar la concertació quan l'avaluació
sigui positiva.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 14564/16, relativa a polític a educativa del Govern,
amb les esmenes RGE núm. 14827/16 i 14828/16, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè dugui a terme les obres de reforma que siguin
necessàries en els centres educatius comptant amb els informes
tècnics de seguretat requerits per la normativa vigent i que,
quan per la seva durada excedeixin els períodes de vacances, es
facin d'acord amb les direccions dels centres per tal de no
interferir en el desenvolupament de les activitats lectives, i amb
el vistiplau de les famílies de l’alumnat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en seu parlamentària el Pla d’èxit educatiu
d’acord amb el manifestat pel conseller d’Educació i
Universitat i a aplicar-lo durant aquesta legislatura.
A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, tot d’acord amb la normativa marc
d’obligada aplicació, la possible introducció de canvis
normatius per facilitar i fer àgil la concertació de serveis
públics, sempre tenint per objectiu la universalitat dels serveis
públics i l’eficiència dels fons públics i sota els principis de
transparència, imparcialitat i publicitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a firmar convenis de col·laboració amb la Universitat
de les Illes Balears, amb els col·legis professionals i amb les
cambres de comerç perquè en la tasca de govern i gestió
s'aprofiti el coneixement i l'experiència d'aquestes entitats,
sempre que aquest conveni correspongui a l’interès general i no
a finalitats particulars de determinades corporacions mercantils.
5. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears que en els Plecs de Contractació per a la concertació de
serveis públics, es posi especial atenció als plecs de les
prescripcions tècniques que hagin de regir la realització de la
prestació, de manera que s'estableixin les condicions
necessàries per oferir la major qualitat als usuaris del servei,
així com als plecs de clàusules administratives particulars de
manera que entre les obligacions contractuals essencials es
trobi la qualificació dels treballadors per a la funció que
exerceixen i el compliment dels drets laborals.
A la seu del Parlament, 25 d'octubre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2687/16, relativa a proposta
de creació d'una ponència d'estudi per a la regulació dels
clubs socials de cànnabis (CSC) i de l'ús terapèutic del
cànnabis, amb l'esmena RGE núm. 14813/16, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència d'estudi, al si de la Comissió de Salut, amb l'objectiu
de recollir les opinions i aportacions d'experts i autoritats en la
matèria per tal d'abordar amb rigor:
1. El reconeixement de l'ús terapèutic del cànnabis per part
d'aquelles persones malaltes per a les quals aquesta
substància pugui ser un bon complement o substitutiu en el
tractament de diferents símptomes, així com l'eventual
formació i atenció en el sistema sanitari públic.
2. Promoure la regulació específica de l'activitat de les
associacions cannàbiques i els clubs socials de cànnabis i
cultiu, des d'una perspectiva de salut pública i de reducció
de riscos associats a l'ús de cànnabis entre els seus
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associats, així com la creació d'un registre públic específic
per a aquestes associacions.
3. Proposar, especialment entre els joves, el desenvolupament
de nous programes d’informació, prevenció i promoció de
la salut pel que fa a drogodependències i consum de
cànnabis.
A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5481/15, relativa a rescat de
la concessió del túnel de Sóller i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 14330/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària.
Actuà com a interpelAlant el diputat Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ
B)

Ordre de Publicació

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
comprometre’s en el rescat de la concessió del túnel de Sóller
en aquesta legislatura establint una col·laboració amb el
Consell Insular de Mallorca, sobretot en l’aspecte econòmic
atès que el Govern ja assumeix anualment el cost de la
subvenció als residents pel preu del túnel.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
als Pressuposts Generals per a l’any 2017 existeixi una partida
pressupostària per a aquest rescat de la concessió del túnel de
Sóller.
A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 14476/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada de l'impost
sobre estades turístiques a les Illes Balears, que contestà el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
B) RGE núm. 14471/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a defensa
de la indústria local davant les multinacionals, que contestà el
conseller de Treball, Comerç i Indústria.
C) RGE núm. 14472/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions
laborals del personal que fa feina als PAC d'Ibsalut, que
contestà la consellera de Salut.
D) RGE núm. 14473/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a contracte d'interinatge a la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que contestà el
conseller de Treball, Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6259/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en matèria d'infraestructures educatives.
Actuà com a interpelAlant el diputat Miquel Vidal i Vidal i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

E) RGE núm. 14478/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment
del pagament de la dotació per promoció turística al Consell
d'Eivissa, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
F) RGE núm. 14479/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del
copagament farmacèutic, que contestà la consellera de Salut.
G) RGE núm. 14475/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
del teletreball, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

BOPIB núm. 70 - 4 de novembre de 2016
H) RGE núm. 14464/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol d'assetjament,
que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
I) RGE núm. 14477/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
correctores a causa del retard en el pagament a proveïdors, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
J) RGE núm. 14480/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres d'atur intermensual
a les Illes Balears, que contestà el conseller de Treball, Comerç
i Indústria.
K) RGE núm. 14461/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Consell Econòmic i Social, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.
L) RGE núm. 14474/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a obertura
en festius d'establiments comercials, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
M) RGE núm. 14463/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a recepció en el Palau Reial,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
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S) RGE núm. 14634/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua del 70%
de les rutes aèries de Menorca al final de temporada, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
T) RGE núm. 14636/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a influència del Govern
sobre l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que contestà la consellera de Presidència.
U) RGE núm. 14639/16, de la diputada Sara Ramon i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de més
recursos per a la unitat de psiquiatria infantil i juvenil d'Eivissa,
que contestà la consellera de Salut.
V) RGE núm. 14643/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a despesa sanitària per a hospitals, que
contestà la consellera de Salut.
W) RGE núm. 14646/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
eliminació dels barracons escolars, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
X) RGE núm. 14617/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'Albufera de Mallorca,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

N) RGE núm. 14462/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nous imposts, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Y) RGE núm. 14637/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a avançament de la PAC,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

O) RGE núm. 14481/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressió a una
menor en el col·legi Anselm Turmeda de Son Roca, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Z) RGE núm. 14642/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a modernització i qualitat turística, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

AA) RGE núm. 14647/16, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pèrdues
d'aigua, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

AB) RGE núm. 147894/16, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Sentència del
Tribunal Constitucional que deroga l'abolició de la
tauromàquia, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

P) RGE núm. 14638/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
Conservatori de música de Maó, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
Q) RGE núm. 14614/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a empreses
culturals, que contestà la consellera de Transparència, Cultura
i Esports.
R) RGE núm. 14635/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa en
matèria de policies locals interins, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre de 2016, rebutjà els Punts 1 a 7 i 9 de la Moció RGE
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núm. 14564/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política educativa del Govern, amb els resultats següents:
• Punts 1 a 4, 6, 7 i 9: vots emesos 56, vots a favor 23, vots
en contra 33 i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra 35
i abstencions 0.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial
contra el Càncer de Mama.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre de 2016, va aprovar per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment de la resolució derivada de la Moció RGE núm.
4652/16, relativa a inserció laboral de col·lectius
vulnerables (RGE núm. 13669/16).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Treball, Comerç i Indústria, qui informà sobre el
tema indicat.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració Institucional amb motiu del Dia mundial
contra el càncer de mama
El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones
de tot el món, tant en països desenvolupats com en no
desenvolupats.
A Espanya es detecten a l’any aproximadament 25.000 nou
casos, gairebé el 30% de tots els tumors en dones, i la seva
incidència està augmentat a causa, entre d’altres factors, de la
major esperança de vida.
El seu tractament és cada vegada més multidisciplinari i
específic. Un gran nombre de professionals estan involucrats en
aquesta atenció que contribueix a garantir les millors decisions
per al seu tractament mèdic, quirúrgic i/o radioteràpic.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant el Ple de la cambra, en
relació amb la presentació del límit màxim de despesa no
financera per a l'exercici de 2017 (RGE núm. 14455/16,
complementat amb el RGE núm. 14487/16).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, qui informà
sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Des de les institucions hem de donar suport a la lluita contra
el càncer de mama tant en recerca com en recursos, però també
en la seva prevenció i en la seva repercussió social, laboral i
personal.
I és per això que, amb motiu del Dia Mundial Contra el
Càncer de Mama el 19 d’octubre, el Parlament de les Illes
Balears vol subratllar la importància de la prevenció evitant els
factors de riscs més coneguts i de la seva detecció precoç, i
instar les autoritats sanitàries a potenciar la lluita contra el
càncer de mama.

Ordre de Publicació
B)
Ratificació del límit màxim de despesa no financera per a
l'exercici de 2017.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d’octubre de 2016, després del debat de la compareixença
corresponent, ratificà, per 33 vots a favor, 21 en contra i 3
abstencions, el límit màxim de despesa no financera per a
l’exercici de 2017 que quedà fixat en 3.839.643.570,00 euros.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

C)

F)

Aplicació del procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el
Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca.

Declaració institucional a favor de mantenir l'horari
d'estiu.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d’octubre de 2016, aprovà per assentiment que el projecte
de llei esmentat fos tramitat pel procediment directa i en lectura
única.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Aplicació del procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 11390/16, pel qual s'estableixen
ajudes socials a les persones amb hemofília o altres
coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C
com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb
concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic
de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d’octubre de 2016, aprovà per assentiment que el projecte
de llei esmentat fos tramitat pel procediment directa i en lectura
única.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
No-elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts
i de programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d’octubre de 2016, en el darrer punt de l'ordre del dia, no
elegí el membre del Consell Assessor de Continguts i de
programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, atès que el candidat proposat no va obtenir el vot
favorable d'una majoria superior a les tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'octubre de 2016, va aprovar per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
Declaració institucional a favor de mantenir
l'horari d'estiu
El Parlament de les Illes Balears es fa ressò del moviment
social impulsat per la Plataforma Illes amb Claror que reclama
no fer el canvi d’hora previst per a finals d’octubre ja que la
situació geogràfica de les nostres illes és la més oriental de
l’Estat espanyol i, per tant, de les més afectades per aquest
canvi.
Illes amb Claror ha posat en marxa una campanya amb la
qual pretén adaptar el cicle vital i diari de la societat balear a
les hores de sol. Per tant, la proposta no té a veure amb un tema
identitari o de diferenciació cultural, sinó per evitar el
malbaratament energètic i aprofundir en la racionalització
d’horaris.
La decisió de pertànyer a un fus horari determinat, com el
de Greenwich, respon a decisions polítiques de caire industrial
totalment obsoletes a dia d’avui. La societat moderna, en
constant canvi i evolució, necessita que les hores de sol
s’adaptin al seu temps lliure.
Les Illes Balears són les primeres en veure la sortida del
sol, però també les primeres en veure com es pon. La diferència
que pot arribar a haver-hi entre la comunitat gallega, que és la
darrera que veu desaparèixer el sol, i la balear és de cinquanta
minuts.
Es tracta de tenir un horari lògic, racional i natural per
treure el màxim benefici a un recurs tant apreciat com és el sol.
Els beneficis que aportaria no canviar l’hora a l’hivern i
mantenir l’horari d’estiu, òbviament, a part de gaudir de més
claror quan s’acaben les obligacions diàries (feina, universitat,
escola...), són molt més elevades en diferents àmbits, com
poden ser el sanitari, econòmic, social i familiar.
La llum solar és clau per a la nostra salut i el nostre estat
d’ànim. Com és sabut a l’hivern es redueixen les hores de llum
de manera natural, si a més li afegim el canvi d’horari “polític”
produeix una disminució encara més accentuada d’aquestes
hores de sol minvades. Això repercuteix de manera negativa
sobre la salut de les persones (depressió, insomni i moltes altres
alteracions). En tenir més claror solar durant el temps lliure
promou que es duguin a terme més activitats a l’aire lliure, amb
el consegüent augment de la pràctica d’esports a l’aire lliure,
disminució de les hores de consum televisiu.
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També tendria repercussions econòmiques importants, com
és la reducció del consum d’electricitat; augment de les vendes
del petit i mitjà comerç, que no es faci fosc tant d’hora a
l’hivern incentivaria la gent a sortir de casa i consumir al petit
i mitjà comerç; desestacionalització turística i, per tant,
disminució de l’atur a causa de l’ocupació turística durant tot
l’any.

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut de
les Illes Balears a millorar la transparència i el control de la
gestió, especialment pel que fa al seguiment de les normes de
contractació pública, al control intern de comptabilitat, així
com al control del sistema d'inventari.

No ens podem oblidar que facilitaria la conciliació familiar
i laboral, fomentant la igualtat i la corresponsabilitat. Cal
recordar que Espanya es troba a la cua d’Europa pel que fa a la
conciliació.

A la seu del Parlament, a 25 d'octubre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

Amb poques paraules, milloraríem la qualitat de vida de la
societat balear.
Ordre de Publicació
Per tant, aquest parlament es posiciona a favor de la petició
social impulsada per la Plataforma Illes amb Claror de mantenir
l’horari d’estiu i demana al Govern espanyol que tengui en
compte les particularitats geogràfiques de la nostra comunitat
a l’hora de definir un horari més racional i conciliador. Així
mateix, demanam que impulsi una nova cultura del temps a les
organitzacions a favor del models més eficients i productius.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2016, aprovà les
Resolucions relatives a l'Informe 120/2016, del Compte
General de la CAIB corresponent a l'exercici de 2014,
presentat per la Sindicatura de Comptes.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
G)

B)

No-substanciació de la Pregunta amb sol·licitud oral
davant el Ple RGE núm. 14617/16.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'octubre de 2016, no se substancià la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a vaga d'SFM, atès que el
diputat esmentat anuncia que la circumstància que va propiciar
la pregunta ja no existeix.

El Parlament de les Illes Balears insta a entitats vinculades
del sector públic de les Illes Balears a enviar en els terminis
establerts els seus comptes generals a la Sindicatura de
Comptes, així com a col·laborar al màxim amb les sol·licituds
de documentació que aquesta li realitzi.
A la seu del Parlament, a 25 d'octubre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2016, aprovà les
Resolucions relatives a l'Informe 120/2016, del Compte
General de la CAIB corresponent a l'exercici de 2014,
presentat per la Sindicatura de Comptes.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11998/16, relativa a Pla
d'ordenació de recursos humans per prorrogar la jubilació, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
Salut a tramitar un Pla d’ordenació de recursos humans, en el
qual es recullin les diferents situacions que permetin prorrogar
l’edat obligatòria de jubilació (65 anys). Una d’elles serà
valorar especialment determinades especialitats mèdiques, com
metges de família i pediatres.
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A la seu del Parlament, 2 de novembre.
El secretari en funcions de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària
a protegir adequadament l’oratori de Sant Elm i el seu entorn
amb la finalitat de vetllar pel seu alt valor patrimonial.
A la seu del Parlament, 2 de novembre.
El secretari en funcions de la comissió:
Jaume Garau i Salas.
El vicepresident de la comissió:
Rafael Nadal i Homar.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11999/16, relativa a
Instrucció 9/2011, de 23 de desembre, del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears, sobre l'expedició i el règim
d'ús de la targeta sanitària individual, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 11245/16, relativa a
afavorir la informació pública en el foment de la contractació,
amb l'esmena RGE núm. 14947/16 i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

B)
RESOLUCIÓ
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar una solució per poder ser assignat a un metge
de capçalera en el seu lloc de residència temporal, simplificant
la situació administrativa actual i sense perdre el metge de
capçalera del lloc d’empadronament.
A la seu del Parlament, 2 de novembre.
El secretari en funcions de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures oportunes encaminades a
difondre l’existència de les bonificacions i les reduccions
vigents a la normativa laboral.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, conjuntament amb el SEPE, i a
implementar per part del SOIB, un servei d’informació i
resolució de dubtes i consultes sobre contractació “on line” per
a empreses i treballadors.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9432/16, relativa al Port de Palma i la seva relació amb
la ciutat, i quedà aprovada la següent:

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per la inserció laboral dels
col·lectius més desfavorits i amb major risc d’exclusió laboral.
A la seu del Parlament, 2 de novembre.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enric Casanova i Peiro.

RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a declarar desert el concurs públic d’explotació en règim de
concessió administrativa dels dos edificis en el contramoll
Mollet número 2-4 i número 6 per a la seva explotació
comercial, renunciant a qualsevol tipus d’explotació per tal de
preservar l’interès general de la ciutat de Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària
de les Illes Balears a la demolició de l’edifici en el contramoll
Mollet numero 2-4 i de l’edifici número 6 del Port de Palma.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 12004/16, relativa a
mesures per reactivar l'economia i l'ocupació a les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària
a reordenar i equipar els dos solars resultants de la demolició
dels actuals edificis en coordinació amb l’Ajuntament de
Palma.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques actives d’ocupació
diferenciades, amb una major dotació pressupostària per a
2017, per a aturats de llarga durada.

3492

BOPIB núm. 70 - 4 de novembre de 2016

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir dates concretes per al Pacte per la
competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 2 de novembre.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enric Casanova i Peiro.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

A)
Debat dels escrits RGE núm. 10509/16, 10567/16,
13615/16 i 13668/16, presentats per la Sindicatura de
Comptes, en relació amb l'Informe 118/16, del Compte
General de la UIB 2014, l'Informe 119/16, de fiscalització
sobre la utilització dels encàrrecs de gestió en el sector
públic autonòmic 2013, l'Informe 120/16, del Compte
General de la CAIB 2014 i l'Informe 121/16, consolidat dels
comptes generals de les entitats locals 2014.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2016, debaté els
escrits esmentats a l'enunciat.

A)
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de
2016, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11040/16, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a inversions d'aigua als pobles de la Serra de Tramuntana, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

Ordre de Publicació
B)

Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, del règim especial de les Illes Balears.
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'octubre de 2016, procedí a elaborar el
dictamen de la proposició de llei esmentada.

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'octubre de 2016, rebutjà els Punts 1 i 2 de
la Proposició no de llei RGE núm. 12004/16,, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per reactivar
l'economia i l'ocupació a les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra 7 i
abstencions 1.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de
2016, admet a tràmit les propostes de resolució següents, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)
3.9. MOCIONS

Dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Socialista, relatives a l'Informe 120/2016, del Compte
General de la CAIB corresponent a l'exercici de 2014,
presentat per la Sindicatura de Comptes.
D'acord amb els articles 180 i 192 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris MÉS
per Mallorca i Socialista presenten les següents propostes de
resolució derivades del debat de l'escrit RGE núm. 13615/16,
de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es tramet
l'Informe 120/2016, del Compte General de la CAIB
corresponent a l'exercici de 2014:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut de
les Illes Balears a millorar la transparència i el control de la
gestió, especialment pel que fa al seguiment de les normes de
contractació pública, al control intern de comptabilitat, així
com al control del sistema d'inventari.
2. El Parlament de les Illes Balears insta a entitats vinculades
del sector públic de les Illes Balears a enviar en els terminis
establerts els seus comptes generals a la Sindicatura de
Comptes, així com a col·laborar al màxim amb les sol·licituds
de documentació que aquesta li realitzi.
Els portaveus

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit les mocions següents.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 15033/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria tributària,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 14330/16.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 14330/16,
relativa a política general del Govern en matèria tributària, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no incrementar la pressió fiscal, ni a pujar els tipus
impositius, ni a crear noves figures impositives en el que resta
de legislatura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a disminuir els tipus impositius, especialment, en els
trams dels impostos que afectin els ciutadans amb les rendes
més baixes.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit la interpelAlació
següent.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 15067/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
REB.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre la política general del Govern
en relació amb el Règim especial per a les Illes Balears.
Palma, a 2 de novembre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar mesures econòmiques i noves reformes
estructurals a fi d’apuntalar i fer més consistent el creixement
econòmic de la nostra comunitat, a fi d'avançar-nos a un
possible refredament de la nostra economia, tal i com alguns
estudis ja comencen a alertar.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la deducció del 99% sobre la quota íntegra
corregida de l’Impost de Successions quan les transmissions
mortis causa és entre pares i fills, cònjuges i entre ascendents
(Grup II).
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir com a tipus màxim de l’Impost de
Transmissions Patrimonials el 10% per evitar greuges
comparatius entre les compravendes d’immobles de segona mà
i les dels immobles nous.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una bonificació a l’Impost de Patrimoni a fi
que, de forma progressiva i en cinc anys, la bonificació arribi
al 100% de l’impost, amb l’objectiu d’assimilar-nos a la
immensa majoria de països europeus del nostre entorn, en els
quals no existeix aquesta figura tributària.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar una rebaixa de l’Impost sobre Hidrocarburs,
en la mateixa línia del que demanaven el PSIB i el Grup
parlamentari MÉS durant l’anterior legislatura.
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Palma, a 27 d'octubre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 14838/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes el matí el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de consultes externes per
especialistes el matí durant el 2016? Feu-ne la comparativa
amb els anys 2015, 2014 i 2013.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 14836/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa de
l'activitat quirúrgica extraordinària no concertada el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa real de l'activitat quirúrgica
extraordinària no concertada el 2016? Feu-ne la comparativa
amb els anys 2015, 2014 i 2013.

Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

D)
RGE núm. 14839/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes la tarda el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de consultes externes per
especialistes la tarda durant el 2016? Feu-ne la comparativa
amb els anys 2015, 2014 i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
E)
B)
RGE núm. 14837/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa de
l'activitat quirúrgica concertada el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa real de l'activitat quirúrgica
concertada el 2016? Feu-ne la comparativa amb els anys 2015,
2014 i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

RGE núm. 14840/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes el matí d'activitat extraordinària
el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de consultes externes per
especialistes el matí durant el 2016, corresponents a activitat
extraordinària? Feu-ne la comparativa amb els anys 2015, 2014
i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
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F)

I)

RGE núm. 14841/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes la tarda d'activitat extraordinària
el 2016.

RGE núm. 14844/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa real de
l'activitat extraordinària concertada per consultes externes.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de consultes externes per
especialistes la tarda durant el 2016, corresponents a activitat
extraordinària? Feu-ne la comparativa amb els anys 2015, 2014
i 2013.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa real de l'activitat extraordinària
concertada per consultes externes el 2016? Feu-ne la
comparativa amb els anys 2015, 2014 i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
J)
G)
RGE núm. 14842/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes concertades el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de consultes externes concertades
per especialitats el 2016? Feu-ne la comparativa amb els anys
2015, 2014 i 2013.

RGE núm. 14845/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
radiològiques realitzades en horari de matí l'any 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes proves de radiologia s'han realitzat en horari de
matí el 2016 per àrees de salut? Feu-ne la comparativa amb els
anys 2015, 2014 i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
K)
H)
RGE núm. 14843/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa real de
l'activitat extraordinària per consultes externes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa real de l'activitat extraordinària
per consultes externes el 2016? Feu-ne la comparativa amb els
anys 2015, 2014 i 2013.

RGE núm. 14846/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
radiològiques realitzades en horari de tarda l'any 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes proves de radiologia s'han realitzat en horari de
tarda el 2016 per àrees de salut? Feu-ne la comparativa amb els
anys 2015, 2014 i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
L)

RGE núm. 14847/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
radiològiques concertades l'any 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes proves de radiologia concertades s'han realitzat el
2016 per àrees de salut? Feu-ne la comparativa amb els anys
2015, 2014 i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Illes Balears a finalitzar les tasques pendents per a la posada en
funcionament de la Carpeta Ciutadana, mitjançant la
digitalització dels documents que els ciutadans presentin a
l’Administració, amb la voluntat d’avançar en la modernització
de l’administració, millorar la simplificació administrativa i
donar una major qualitat als serveis públics administratius."
Quines passes ha fet el Govern per posar en marxa la
Carpeta Ciutadana?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

M)
RGE núm. 14848/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
radiologia extraordinària el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de radiologia extraordinària el 2016 per
àrees de salut? Feu-ne la comparativa amb els anys 2015, 2014
i 2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

P)
RGE núm. 14960/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2015, va debatre la Proposició no de llei RGE núm. 5095/15,
relativa a aplicació de la llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on
va quedar aprovada.

N)
RGE núm. 14849/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
radiologia concertada el 2016.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears a
cadascun dels punts que es van aprovar?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Q)
Quin és el cost de radiologia concertada el 2016 per àrees
de salut? Feu-ne la comparativa amb els anys 2015, 2014 i
2013.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

O)
RGE núm. 14959/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carpeta
ciutadana.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2015, va debatre la Proposició no de llei RGE núm. 5347/15,
relativa a carpeta ciutadana, i quedà aprovada amb el següent
text: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

RGE núm. 14961/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació ciutadana.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2015, va debatre la Proposició no de llei RGE núm. 5349/15,
relativa a procediments de participació ciutadana, i quedà
aprovada amb el següent text: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears perquè continuï la
participació ciutadana en la tramitació de normativa, publicant
tots els procediments normatius que es tramitin a
l'administració autonòmica (lleis, decrets, ordres, ...) a la web
creada a l'efecte, en fase d'informació pública per a la
presentació d'alAlegacions i suggeriments, amb la voluntat de
donar el major ús als procediments de participació ciutadana
posats en marxa l'anterior legislatura."
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Quines noves actuacions ha fet el Govern de les Illes
Balears des que es va aprovar aquesta proposició no de llei?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de novembre de 2015, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6639/15, relativa a escola de
malalts, on quedà aprovada.
Quines passes/actuacions ha fet la Conselleria de Salut per
elaborar el projecte d'Escola de malalts? Quan es posarà en
marxa?

R)
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

RGE núm. 14962/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cartes
nàutiques i dels derroters de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2015, va debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5385/15, relativa a la correcció de les cartes nàutiques i dels
derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització, on
quedà aprovada.
Quines actuacions ha fet el Govern per tal de donar
compliment a la proposició no de llei que s'aprovà?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

S)
RGE núm. 14963/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a les petites i mitjanes empreses.

U)
RGE núm. 14965/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració de Tagomago i els illots de Llevant com a reserva
natural i marina.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre
de 2015, va debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5841/15, relativa a inici de les gestions per declarar
Tagomago i els illots de Llevant com a reserva natural i marina,
i quedà aprovada.
En quin estat de tramitació administrativa es troba la
declaració de la reserva natural i marina de Tagomago i els
illots de Llevant? Quan es preveu declarar-la per tal de donar
compliment al mandat parlamentari?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
V)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 d'octubre de 2015, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6819/15, relativa a suport a les
petites i mitjanes empreses, on quedà aprovada.
Quines actuacions ha fet el Govern per tal de donar
compliment a la proposició no de llei que s'aprovà?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

T)
RGE núm. 14964/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola
de malalts.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

RGE núm. 14966/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accessos a Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de novembre de 2015, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 7591/15, relativa a la millora
de l'accessibilitat al nou Hospital de Can Misses, amb l'esmena
RGE núm. 8601/15, i quedà aprovada amb el següent text: "a)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar solucions que facilitin l'accés dels usuaris i,
fonamentalment, d'aquelles amb mobilitat reduïda, a l'interior
de l'hospital. b) El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que en el termini màxim de tres
mesos pugui presentar alguna millora en els accessos de Can
Misses."
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Quines millores ha realitzat el Govern per tal de millorar els
accessos a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

W)
RGE núm. 14967/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de novembre de 2015, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8241/15, relativa a
manteniment de l'Hospital de Manacor, amb l'esmena RGE
núm. 8603/15, on quedà aprovada.
Per quin motiu no s'ha posat en marxa la reforma de
l'Hospital de Manacor? Per quin motiu no s'ha començat a
executar el nou Pla director, tal i com demanà la Comissió de
Salut?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

X)
RGE núm. 14968/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
historial únic i homologat per a totes les administracions i
entitats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
de 2015, va debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7711/15, relativa a historial social únic i homologat per
a totes les administracions i entitats, i quedà aprovada.
Quines passes/actuacions ha fet el Govern per implantar un
nou sistema informàtic tal i com es va aprovar a la Comissió
d'Assumptes Socials?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Y)
RGE núm. 14969/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a l'artesania i mesures de foment dels nostres artesans.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de febrer de 2016, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 7774/15, relativa a suport a
l'artesania i mesures de foment dels nostres artesans, amb les
esmenes RGE núm. 1449/16, 1515/16 a 1518/16 i 1531716, on
quedà aprovada.
Quines mesures ha impulsat el Govern de les Illes Balears
per tal de donar compliment al mandat parlamentari de la
Proposició no de llei RGE núm. 7774/15?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Z)
RGE núm. 14970/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
integrat VIH-SIDA 2016-2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de febrer de 2016, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9690/15, relativa a Pla integral
del VIH-SIDA a les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
1741/16 i 1742/16, on quedà aprovada.
En quin estat de tramitació es troba l'elaboració del Pla
integral VIH-SIDA 2016-2020?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AA)
RGE núm. 14971/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte d'alta tensió a Alcúdia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2016, va debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7334/15, relativa a projecte d'alta tensió a Alcúdia, on quedà
aprovada.
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Quines actuacions ha dut a terme el Govern per tal de donar
compliment al mandat parlamentari amb la Proposició no de
llei RGE núm. 7334/16?
Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AB)
RGE núm. 14972/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia
d'ajudes d'electrificació dels llocs de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 11 de febrer de 2016, va debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9926/15, relativa a línies
d'ajudes d'electrificació dels llocs de Menorca, amb les
esmenes RGE núm. 1876/16 i 1877/16, on quedà aprovada.
Quines mesures ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient per tal de dotar les mesures oportunes del PDR que
permetin l'electrificació de les finques i llocs de Menorca, tal
i com es va aprovar a la comissió?

Palma, a 28 d'octubre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

AE)
RGE núm. 15040/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dossiers
didàctics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
En alguns centres d'ensenyament públic, els departaments
didàctics han elaborat dossiers perquè siguin utilitzats pels
alumnes com a substituts del llibre de text d'una determinada
assignatura, i han de ser abonats pels pares i, en algun cas,
l'alumne a més ha hagut d'adquirir un llibre de text de la
mateixa assignatura. Per tot això, es fan les preguntes següents:
Han d'abonar a part obligatòriament els pares els dossiers
elaborats pels departaments didàctics?
Els pares en pagar aquests dossiers han solAlicitat factura i
els ha estat negada pels centres, per què es nega als pares la
factura del pagament dels dossiers elaborats i venuts en els
mateixos centres d'ensenyament?
Quina normativa regula o empara aquestes actuacions dels
centres educatius públics?

Palma, a 27 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 31 d'octubre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AC)
RGE núm. 15034/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a colAlaboracions, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina forma o a través de quins instruments colAlabora
l'Administració de la CAIB amb l'ICEX España Exportación e
Inversiones?
Palma, a 28 d'octubre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

AD)
RGE núm. 15035/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a colAlaboracions, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quina forma o a través de quins instruments colAlabora
l'Administració de la CAIB amb l'Instituto de Desarrollo
Industrial?
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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
3 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 15078/16, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Decret de garantia de demores sanitàries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Gairebé un any després de demanar-li per primera vegada
ja sap quan recuperarà el Decret de garantia de demores
sanitàries?
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Palma, a 3 de novembre de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

B)
RGE núm. 15079/16, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a substitucions a les baixes de
personal docent.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

E)
RGE núm. 15082/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a personal del Parc de Llevant.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears als efectes de combatre les greus mancances de
personal que pateix el Parc de Llevant?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

S'estan cobrint les substitucions de forma immediata a les
baixes de personal docent tal i com recull el document dels
Acords pel Canvi?
F)
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

C)
RGE núm. 15080/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords de
governabilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

RGE núm. 15083/16, del diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a transferència de competències en matèria de costes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Amb quins recursos pensa el Govern assumir la gestió de
les costes de Balears en cas que el Govern espanyol li cedeixi
les competències?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Sra. Presidenta del Govern, com pensa afrontar la
renegociació i l'ampliació dels Acords de governabilitat
anunciades per Podem de cara a gener de 2017?
G)
Palma, a 3 de novembre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

RGE núm. 15084/16, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a coordinació institucional en matèria de medi ambient.

RGE núm. 15081/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació
laboral a Ibsalut.

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

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

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca per tal de millorar la coordinació
entre institucions, als efectes de tenir un major coneixement del
terreny abans de procedir a la redacció dels informes
mediambientals d'afectació?

D)

Sra. Consellera, què pensa fer enfront de la precària situació
laboral del personal d'infermeria del Servei de Salut de les Illes
Balears?
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.
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H)
RGE núm. 15085/16, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a fiscalitat al turisme de creuers.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Té pensat el Govern de les Illes Balears gravar fiscalment
d'alguna forma el turisme de creuers a efectes de minimitzar
l'impacte mediambiental que provoquen?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

I)
RGE núm. 15090/16, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació del personal dels ajuntaments.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan té previst la Conselleria d'Educació i Universitat obrir
un menjador escolar al municipi de Sant Joan de Labritja?
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
María Tania Marí i Marí.

L)
RGE núm. 15093/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de "gestió de conservació"· en relació amb les cabres a Es
Vedrà.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca adoptar alguna mesura de "gestió de conservació" en
relació amb les cabres que varen sobreviure en Es Vedrà?
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

Quins doblers ha invertit l'EBAP en formació del personal
dels ajuntaments?
M)
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

J)
RGE núm. 15091/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 15094/16, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca per a 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca respecte dels pressuposts per a 2017 de la
seva conselleria?

Quina valoració fa el conseller de Treball, Comerç i
Indústria de les darreres xifres d'atur que s'han conegut
recentment?
Palma, a 3 de novembre de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

Palma, a 3 de novembre de 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

N)
RGE núm. 15095/16, de la diputada Sandra Fernández
i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
historial social únic i homologat.

K)
RGE núm. 15092/16, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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S'ha fet l'estudi per a la implantació d'un sistema informàtic
per implantar un historial social únic i homologat?
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

O)
RGE núm. 15096/16, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència
en relació amb les carreteres d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

B)
RGE núm. 15052/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 2, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, si la conselleria sabia de la jubilació de l'antic
director del CEIP Anselm Turmeda des del curs passat, perquè
aquest centre no tenia nomenat un nou director de forma
definitiva?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Com valora la Sra. Presidenta del Govern la darrera
sentència en relació amb les carreteres d'Eivissa?
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

C)
RGE núm. 15053/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 3, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, quan un centre d'educació manca d'un
nomenament oficial ferm de director, qui n'és el superior
immediat?

Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

A)
RGE núm. 15051/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 1, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, de qui és la responsabilitat que tots els
centres, a l'inici de curs, tenguin nomenat un director?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

D)
RGE núm. 15054/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 4, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, respecte de l'alumna que fou agredida al
CEIP Anselm Turmeda, va anar ella sola, seguint ordres de la
seva professora, a cercar els seus agressors, classe per classe,
sense l'acompanyament de cap docent?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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E)

H)

RGE núm. 15055/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 5, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

RGE núm. 15058/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 8, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.

Sr. Conseller, quan l'alumna agredida al CEIP Anselm
Turmeda arribà amb els seus agressors davant la tutora i la cap
d'estudis que exercia la labor de directora en funcions, què va
passar?

Sr. Conseller, es va informar, protegir i emparar la víctima
i la seva família durant els quinze dies que durà la
investigació?, de quina manera?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
I)
F)
RGE núm. 15056/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 6, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, per què en aquest cas no s'activaren el mateix
dia de l'agressió (o el dia següent) les actuacions que marca el
Decret 12/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els
drets i deures dels alumnes i les normes de convivència en els
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

G)
RGE núm. 15057/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 7, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, qui té l'autoritat en un centre educatiu per
activar les actuacions que marca el decret 121/2010, de 10 de
desembre, en els casos en què es produeix una agressió?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

RGE núm. 15059/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 9, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, per què no es prengueren les mesures
cautelars que marca el Decret 121/2010, de 10 de desembre, en
el cas de l'agressió a l'alumna del CEIP Anselm Turmeda?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

J)
RGE núm. 15060/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 10, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, pel que fa a inspecció educativa, prengué
declaració a la família i a la víctima de l'agressió? En cas
afirmatiu, quins dies tengueren lloc les entrevistes i no? En cas
negatiu, per què no?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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K)
RGE núm. 15061/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 11, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Sr. Conseller, el fiscal de menors i l'administració
(inspecció educativa) s'entrevistaren i/o arribaren a cap tipus
d'acord durant la instrucció del procediment d'agressió d'una
alumna al CEIP Anselm Turmeda?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

L)
RGE núm. 15062/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 12, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Sr. Conseller, fou informat el president d'una associació de
directors de secundària (ADESMA) de l'informe mèdic de la
menor per part del cap d'inspecció educativa?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

M)
RGE núm. 15063/16, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incident en
el centre Anselm Turmeda, 13, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la comissió
esmentada.
Dimarts dia 18 d'octubre, després de tretze dies de mutisme,
la Conselleria d'Educació emet un comunicat de premsa i el
conseller compareix al Parlament davant els mitjans, però
prèviament a aquestes actuacions públiques de la conselleria,
s'havia informat a la família el tancament del cas i se li havia
facilitat l'informe de la investigació i la seva resolució?
Palma, a 2 de novembre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Ordre de Publicació

Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 14857/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a rescat farmacèutic a la ciutadania.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Els sistemes de salut públics constitueixen una de les
principals eines de les polítiques redistributives entre els
ciutadans espanyols: cada persona aporta impostos en funció de
la seva capacitat econòmica i rep serveis sanitaris en funció de
les seves necessitats de salut. El paper redistributiu de la
despesa sanitària com a antídot enfront d'una desigualtat social
i econòmica creixent és innegable.
Per això l'assistència sanitària pública a Espanya és una
prestació el finançament de la qual es realitza a través dels
impostos i està inclosa en el finançament general de cada
comunitat autònoma.
En els últims anys, s'han introduït polítiques d'ajustos que
estan suposant retallades en matèria de sanitat i de serveis
socials, juntament amb polítiques fiscals regressives que han fet
fallida el finançament dels serveis públics i especialment del
sistema sanitari (la despesa sanitària de les administracions s'ha
reduït en més de 10.000 milions) posant en risc la virtut
redistributiva i solidària del nostre sistema i accentuant els
problemes de desigualtat. Aquest augment de la bretxa de
desigualtat ha fet forat en dues propietats fonamentals del
nostre sistema sanitari: l'equitat i l'accessibilitat, dificultant
l'accés a medicaments sobretot per motius econòmics, en el que
denominem Pobresa Farmacològica.
L'existència històrica dels copagaments com a mecanisme
modulador de la demanda, no solament no ha estat eficaç sinó
que ha posat al descobert la seva autèntica fi i la seva veritable
naturalesa recaptadora. La reforma del model d'aportació
farmacèutica mitjançant copagaments, duta a terme pel Govern
del Partit Popular mitjançant el Reial Decret 16/2012, de 24
d'abril, va suposar la ratificació d'un model sanitari que ja
existia, dissenyat per transferir part de la despesa des de les
administracions públiques cap als usuaris.
Després de la introducció dels copagaments i d'aquesta
modificació, no s'ha realitzat cap avaluació de l'impacte sobre
la salut de la població, de l'impacte sobre l'equitat ni de
l'efectivitat de la mesura a l'hora de modular la magnitud i la
tendència de la despesa farmacèutica. Dades d'un informe

BOPIB núm. 70 - 4 de novembre de 2016
recent publicat per FEDEA ("Copagaments sanitaris. Revisió
d'experiències internacionals i proposta de disseny")
confirmaven que la reforma del copagament ha suposat una
encara major transferència de despesa des de les
administracions públiques cap als usuaris.
Malgrat no existir avaluacions referent a això, sí que
existeixen dades que es poden extreure de la mostra espanyola
d'Enquesta Europea de Salut de 2014; per primera vegada en
aquesta enquesta es van introduir preguntes per investigar les
dificultats econòmiques per al pagament de la medicació per
part de la població enquestada, i s'han trobat les següents
troballes:
(I) Major dificultat d'accés a les classes socials baixes
(classe 5: 3%, classe 6: 4,5%) que a les classes altes (classe
1: 0,6%, classe 2: 0,7%).
(II) Majors dificultats en els menors de 65 anys (2,5%)
respecte dels majors de 65 anys (2,2%).
(III) Major influència de la interseccionalitat de les
variables de classe social i edat, sent notablement major la
dificultat d'accés a medicaments per raons econòmiques en
població menor de 65 anys de classes socials 5 i 6 (3,3% i
5,6%, respectivament) pel que fa a la població menor de 65
anys de classes socials 1 i 2 (0,5% i 0,8% respectivament).
(IV) L'existència de malalties cròniques fa que sigui tres
vegades més probable l'existència de dificultats per a l'accés
a medicaments per motius econòmics (3,2% enfront d'1%).
Aquesta diferència es nota de forma més clara en les
persones menors de 65 anys, en les quals aquesta probabilitat
és 4 vegades major entre les persones amb malaltia crònica
(3,8%) que entre les que no la pateixen (1%).
Aquestes dades es troben d'acord amb el recent informe del
Defensor del Poble corresponent a l'any 2015, on s'identifiquen
(pàg. 370 i 371) els col·lectius amb major risc de patir
dificultats en l'accés a medicaments per no poder afrontar els
copagaments que els corresponen. En aquest informe
s'assenyalen els següents col·lectius:
• Persones i famílies amb molt escassos recursos econòmics
la situació de les quals no pot enquadrar-se en algun dels
supòsits taxats d'exempció en el copagament farmacèutic i
que han d'abonar el 40% dels seus medicaments.
• Persones amb discapacitat en grau igual o superior al
33%, que les seves altres circumstàncies personals o de
percepció de prestacions socials no permet reconèixer-los
l'exempció en el
copagament, malgrat les necessitats addicionals d'adquisició
de medicaments a conseqüència precisament de la
discapacitat que pateixen.
• Situacions derivades del vigent règim d'assegurament
sanitari que comporten una aplicació inequitativa del
copagament farmacèutic: estrangers sense autorització de
residència, excònjuges de pensionistes amb edat avançada,
pacients oncològics i amb altres malalties greus que han
esgotat les ajudes o prestacions socials existents.
Amb aquestes dades es pot afirmar que existeixen amplis
col·lectius amb una major situació de risc en l'actualitat de no
poder accedir a medicaments per motius econòmics en els quals
destaquen les persones menors de 65 anys amb malalties
cròniques i pertanyents a classes socials més baixes (factors
fortament relacionats).
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Per tot això, des del Grup Parlamentari Podem considerem
el copagament com un impost a la malaltia injust i insolidari
que minva principis bàsics d'equitat i accessibilitat als
tractaments i que hauria de ser assumit socialment de manera
col·lectiva i solidària amb mesures fiscals més justes i
progressives i mesures de gestió de la despesa farmacèutica
més eficaces. Com a impost a la malaltia i com a possible
origen de la falta d'adherència als tractaments farmacològics
pautats per facultatius del sistema per al control i seguiment de
qualsevol malaltia, creiem necessari, mentre s'engeguin
polítiques d'eliminació d'aquests copagaments, introduir
mesures urgents destinades a evitar la Pobresa Farmacològica
i facilitar l'adherència i el seguiment dels tractaments
farmacològics.
Amb aquest objectiu, algunes comunitats autònomes com
la Comunitat Valenciana o el País Basc, ja han engegat fons i
ajudes destinats a reemborsar la despesa farmacèutica
ocasionada per la implementació d'aquests copagaments.
Per l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Podem
insta el Govern de les Illes Balears a:
1. Implantar de forma immediata un mecanisme d'avaluació
periòdica dels copagaments en la nostra comunitat, donada la
importància que aquests poden tenir sobre l'adherència als
tractaments per part dels pacients. S'identificaran d'aquesta
manera els col·lectius amb major risc de patir la denominada
Pobresa Farmacològica, monitoritzant els possibles problemes
de seguiment dels tractaments mèdics prescrits per personal de
l’Ib-salut relacionats amb la incapacitat econòmica per a l'accés
als medicaments.
2. Crear ajudes econòmiques destinades a facilitar l'adherència
als tractaments mèdics que estiguin subjectes a finançament
públic, prescrits per facultatius de l’Ib-salut.
3. Destinar aquestes ajudes a aquelles persones en situació real
de malaltia o necessitat dins d'aquells col·lectius més
vulnerables i susceptibles de no poder fer front a la despesa
realitzada per l'adquisició dels seus medicaments i per tant de
patir Pobresa Farmacològica i que no estan adscrits a les
exempcions fixades en el punt 8 de l'article 94 bis del RD
16/2012, de 24 abril de 2012, que inclou:
a) Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapacitat
en els supòsits contemplats en la seva normativa específica.
b) Persones perceptores de rendes d'integració social.
c) Persones perceptores de pensions no contributives.
d) Aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi de
desocupació en tant subsisteixi la seva situació.
e) Els tractaments derivats d'accident de treball i malaltia
professional.
4. Establir aquestes ajudes per reemborsar els copagaments
farmacèutics de medicaments prescrits en els següents
col·lectius de pacients:
a) Persones assegurades i els seus beneficiaris, la renda dels
quals sigui inferior a 14.500 euros, amb independència de
la percepció d'altres prestacions socials.
b) Persones que ostenten la condició de pensionistes (i
persones beneficiàries) de la Seguretat Social amb rendes
inferiors a 14.500 euros.
c) Persones en situació de desocupació amb independència
de la percepció del subsidi de desocupació.
d) Persones amb discapacitat >33% perceptores o no
d'altres prestacions socials.
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e) Persones amb fills a càrrec que presentin una malaltia
crònica o una discapacitat >33%
f) Persones estrangeres en situació irregular amb
insuficiència econòmica.

Paral·lelament a aquest desenvolupament esportiu, també
s'han actualitzat determinades titulacions acadèmiques i s'han
creat noves titulacions per tal de donar sortida a la demanda
d'aquest sector esportiu que creix a un ritme vertiginós.

5. Desenvolupar per part de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears els instruments i les aplicacions
informàtiques necessàries per facilitar de forma senzilla i àgil,
el reemborsament a les persones amb dret a aquesta ajuda
econòmica. Els Serveis d'Atenció a l'Usuari dels centres
sanitaris disposaran dels protocols necessaris per a la
realització d'aquest procés. La quantia dels reemborsaments es
publicarà periòdicament com a mesura de transparència.

Però, malauradament, totes aquestes importants millores no
han anat acompanyades de la seva corresponent regulació
professional, fet que sens dubte provoca, entre d'altres, el risc
de posar en perill la salut i la seguretat dels ciutadans.

6. Incloure aquestes ajudes en el Projecte de llei de
pressupostos generals de la comunitat de les Illes Balears per
a l'any 2017.
Palma, a 24 d'octubre de 2016.
La diputada:
María Montserrat Seijas i Patiño.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.

B)
RGE núm. 14974/16, dels Grups Parlamentaris MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears,
Socialista, Popular, El PI-Proposta per les Illes Balears i
Mixt, relativa a regulació de l'exercici de ls professions de
l'esport.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris esmentats a l'enunciat presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La normalització de la pràctica esportiva en tots els sectors
socials, amb un fort impacte en el sector econòmic, l'important
desenvolupament de les disciplines esportives, no tan sols de
les modalitats esportives reconegudes oficialment pel Consell
Superior d'Esports (CSD), d'acord amb el que s'estableix a la
Llei 10/90, de 15 d'octubre, de l'esport, sinó també d'altres
disciplines que associades o no a aquestes, s'ofereixen als
diferents gimnasos i altres centres privats i públics, motiva la
necessitat de fer un pas endavant en la promoció de l'esport, i
aprofundint o aprofitant el gran impuls econòmic d'aquesta
activitat social, millorar l'oferta, promovent una demanda
basada en la qualitat i el respecte cap als drets dels
consumidors i usuaris.
L'activitat física i l'esport han evolucionat considerablement
al llarg dels darrers anys, no únicament a l'Estat espanyol, sinó
també a les nostres illes. Aquest fet ha propiciat un augment de
la demanda social d'educació en la salut, una necessitat de
millorar la nostra imatge corporal, la forma física així com la
utilització i la gestió del nostre temps d'oci mitjançant la
realització d'activitats recreatives de caràcter eminentment
esportiu.
Aquesta evolució ha provocat una important millora en les
infraestructures i els equipaments esportius, un augment i una
millora dels serveis esportius i d'oferta més que diversa
d'activitats esportives que es posen a l'abast de cadascun dels
nostres ciutadans.

Aquest fet provoca, sens dubte, una problemàtica important
dins el sector productiu.
La llibertat d'accés i d'exercici professional en els serveis
professionals de l'esport vulnera el principi de regulació quan
està en joc un bé d'interès públic om ho és la seguretat i la salut
de la ciutadania. Precisament, garantir la prestació de serveis
esportius de qualitat, sans i segurs en mans de professionals
qualificats és l'objectiu principal d'una adequada ordenació de
les professions de l'esport. Més encara, si l'activitat requereix
coneixements i procediments cientificotècnics, els usuaris
necessiten una atenció especial o els suports físics presenten
nivells de risc elevats.
La proliferació de lleis autonòmiques (Catalunya, País
Basc, Extremadura, Andalusia, La Rioja) que legislen les
professions de l'esport constata l'interès públic cap a uns serveis
professionals que han de garantir la qualitat, la seguretat i la
salut en la pràctica esportiva de la ciutadania.
Centrant-nos en la legislació esportiva de la nostra
comunitat autònoma, a l'empara de l'article 148.1.19a de la
Constitució espanyola i d'acord amb l'article 10.12 de l'estatut
d'Autonomia, podem dir que les Illes Balears tenen plena
competència en matèria d'esport i lleure. En base a aquesta
competència es van promulgar la Llei 3/1995, de 21 de febrer,
i la vigent Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears.
Precisament, en el primer capítol del títol VII de la vigent
Llei de l'esport balear, podem trobar-hi l'afirmació següent:
"Article 81
Formació tècnicoesportiva
Per dur a terme activitats d'ensenyament, direcció,
gestió, entrenament i qualssevol altres relacionades amb
l'activitat física i l'esport, s'exigeix la titulació establerta per
a cada cas a les disposicions vigents."
Això no obstant, ens trobam amb la singularitat de no tenir
la competència legislativa en matèria d'exercici de professions
titulades. Aquest fet implica que, per poder legislar des de les
Illes Balears en matèria d'exercici de professions titulades, seria
necessari fer una petita modificació al nostre Estatut
d'Autonomia.
Per tot això, els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, PSIB-PSOE, El Pi-Proposta per les Illes
Balears, Popular i Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
presenten la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears es compromet a incloure a
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears la competència
legislativa en matèria d'exercici de professions titulades per
regular el sector esportiu professional en cas que es realitzin
modificacions a l'Estatut durant la present legislatura.
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Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
transferir la competència a les Illes Balears en matèria
d'exercici de professions titulades per poder regular el sector
esportiu professional.

3.17. INFORMACIÓ

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament espanyol
a regular el sector esportiu professional a nivell estatal.

Ordre de Publicació
A)

Palma, a 27 d'octubre de 2016.
Els diputats:
Josep Castells i Baró.
Salvador Aguilera i Carrillo.
Elena Baquero i González.
Sra Ramón i Rosselló.
Olga Ballester i Nebot.
Els portaveus:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.
Nel Martí i Llufriu.
Laura Camargo i Fernández.
Andreu Alcover i Ordinas.
Margarita Prohens i Rigo.
M. Antònia Sureda i Martí.
Xavier Pericay i Hosta.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1779/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14858/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
i accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,
relativa a rescat farmacèutic a la ciutadania.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 14384/16.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 14866/16, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sobre pacte per la
competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 15032/16, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació i Universitat sobre el Pla d'èxit educatiu.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, conformement amb l'article 183 del

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15070/16, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició de llei
esmentada, de modificació de la Llei de comerç en matèria
d'horaris.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Criteri favorable del Govern de les Illes Balears a la
presa en consideració i a la tramitació de la Proposició de
llei RGE núm. 14822/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15038/16, mitjançant el qual el Govern de les Illes Balears
manifesta el criteri favorable a la proposició de llei esmentada,
de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç
de les Illes Balears.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials
al Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2017.

Creació i composició de la Ponència d'estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i de l'ús
terapèutic del cànnabis.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15066/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda
d'ampliar el termini esmentat fins a dia 28 de novembre de
2016.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
Proposició no de llei RGE núm. 7239/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15125/16, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, i acorda que, d'acord amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la Resolució de Presidència reguladora del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, la proposició no de
llei esmentada, relativa a l'IRPH: un índex opac i abusiu, sigui
tramitada per aquest procediment.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, conformement amb l'acord adoptat pel
Ple de la cambra, en sessió de dia 25 d’octubre d’enguany, en
relació amb l’aprovació de la Proposició no de llei RGE núm.
2687/16, acorda crear, en el si de la Comissió de Salut, la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis (CSC) i de l’ús terapèutic del cànnabis i establir que
tengui la mateixa composició numèrica de les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a
dir:
2 al Grup Parlamentari Popular
2 al Grup Parlamentari Socialista
1 al Grup Parlamentari Podem Illes Balears
1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
1 al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
1 al Grup Parlamentari Mixt
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
H)
Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2017.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de dia 3 de
novembre de 2016, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat.

F)
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Tramitació davant comissió per a les proposicions no de
llei RGE núm. 6654/16 i 13659/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15126/16, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
i acorda que les proposicions no de llei esmentades, relatives a
millores en atenció als pacients en els aeroports i a projecte
pilot de recàrrega de l'aqüífer de Migjorn de Menorca, es
tramitin davant les comissions d'Assumptes Institucionals i
Generals i de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
respectivament.
Palma, a 3 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del
Sr. Antoni Gutiérrez i Sastre com a personal eventual adscrit al
Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Atès que:
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El Sr. Antoni Gutiérrez i Sastre fou nomenat com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Podem Illes Balears per
Resolució de la Presidència de dia 20 de juliol de 2015,
comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2525/2015, de 22 de
juliol de 2015.
L’Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández, portaveu del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, solAlicita el cessament
del Sr. Antonio Gutiérrez i Sastre, com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant escrit RGE núm. 14606/2016, de dia 19 d’octubre.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
La Mesa del Parlament aprovà aquest cessament en sessió
de dia 26 d’octubre de 2016.
Resolució
1. El cessament del Sr. Antoni Gutiérrez i Sastre com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 31 d’octubre de 2016.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la publicació d’aquesta al
BOPIB, tot d’acord amb l’establert als articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles
10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, 28 d’octubre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació al nomenament del Sr.
Carlos Martínez i Núñez com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Atès que:
L’Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández, portaveu del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, solAlicita el
nomenament del Sr. Carlos Martínez i Núñez, com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, mitjançant escrit RGE núm. 14606/2016, de dia 19
d’octubre.
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L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que es competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
La Mesa del Parlament aprovà aquest nomenament en
sessió de dia 26 d’octubre de 2016.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Carlos Martínez i Nuñez com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 1 de novembre de 2016, amb unes retribucions
anuals de 19.542,63 €.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de publicació
d'aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert als articles 123
i 124, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs
contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present resolució.
A la seu del Parlament, 28 d’octubre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació
C)
Anunci de licitació per a l'adjudicació d'un pla global
d'assegurances del Parlament de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Dependència que tramita l’expedient: Serveis Econòmics
Núm. expedient: 4/2016
Perfil del contractant: www.parlamentib.es (perfil del
contractant)
2. Objecte del contracte i CPV
Servei d’un pla global d’assegurances del Parlament de les
Illes Balears
Divisió per lots:
Lot 1: Assegurança de danys materials/multirisc
patrimonial (CPV: 66515000-3 Serveis d’assegurances de
danys)
Lot 2: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
(CPV: 66516000-0 Serveis d’assegurances de
responsabilitat civil)
Lot 3: Assegurança de vehicles (CPV: 66514110-0 Serveis
d’assegurances de vehicles)
Lot 4: Assegurança dels béns que integren el patrimoni
historicoartístic (CPV: 66515200-5 Serveis d’assegurances
de coses)
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3. Tramitació, procediment i criteris
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Criteris d’adjudicació:
Lot 1:
Oferta econòmica: 80%
Augment dels límits d’indemnització: 10%
Oferta de franquícia: 10%
Lot 2:
Oferta econòmica: 90%
Augment dels límits d’indemnització: 10%
Lot 3:
Oferta econòmica: 80%
Augment dels límits d’indemnització: 10%
Oferta de franquícia: 10%
Lot 4:
Oferta econòmica: 90%
Oferta de primes per valor d’exposició: 10%
4. Termini d’execució i lloc d’execució
- Termini: un any d’acord amb l’establert a la lletra C del
Quadre de característiques del contracte que figura al Plec
de clàusules administratives particulars.
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer
Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8 de
Palma.
- Possibilitat de pròrroga: sí, d’un any addicional.
5. Pressupost base de licitació i valor estimat
- Import sense IVA: 59.000,00 €
- IVA: Exempt d’IVA (article 20.1.16è de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’IVA)
- Import total: 59.000,00 €
Lot 1: 45.000,00 €
Lot 2: 7.000,00 €
Lot 3: 2.500,00 €
Lot 4: 4.500,00 €
- Valor estimat total: 118.000,00 €
6. Garantia
Garantia provisional: eximida
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació per a cada
lot
7. Classificació i solvència
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: d’acord amb les lletres F.2 i F.3 del Quadre de
característiques del contracte que figura al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Serveis Econòmics del Parlament de les Illes
Balears
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma CP. 07001
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es (perfil del contractant)

9. Presentació de les ofertes
a) Lloc de presentació: Registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8
de Palma, de nou a catorze hores.
b) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies següents al
de la publicació d’aquest anunci.
c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta
contractació.
d) Admissió de variants: no.
10. Obertura de proposicions
Tendra lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conqueridor, núm. 11 de Palma.
Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant correu
electrònic o fax.
11. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari d’acord amb l’establert a la
lletra N del Quadre de característiques del contracte que
figura al Plec de clàusules administratives particulars.
A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2016.
L'oficiala major
Esperança Munar i Pascual

BOPIB núm. 70 - 4 de novembre de 2016

3511

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

