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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
13 de juny de 2017, aprovà la Llei de declaració del Parc
Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL
MARÍTIMOTERRESTRE ES TRENC–SALOBRAR DE
CAMPOS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Es Trenc-Salobrar de Campos és un dels espais naturals
més emblemàtics de les Illes Balears. Constitueix un dels
sistemes litorals amb més valor ecològic de l’illa de Mallorca
i de tota la costa mediterrània. Les seves característiques
biogeogràfiques el converteixen en un espai natural de primer
ordre en riquesa ecològica, natural i paisatgística.
En el sistema platja duna d’Es Trenc-Salobrar de Campos,
hi coexisteixen un nombre significatiu d’hàbitats, amb
importants praderies de fanerògames marines, extenses platges
d’arenes fines d’origen bioclàstic, cordons de dunes primàries
davanteres, dunes estabilitzades, zones humides de magnituds
importants -salobrar de Campos- i basses litorals, com també
boscs de pi i savina que fixen el sistema dunar més consolidat
i, sobretot al nord i la part central, camps de conreus i
d’explotació ramadera.
La qualitat i la importància d’aquesta zona es reflecteix en
la presència d’hàbitats i espècies d’interès comunitari, presents
en els annexos de la Directiva 92/43/CE (Directiva d’hàbitats).
Pel seu elevat interès ornitològic, aquest espai ha estat
considerat IBA (àrea d’especial importància per a les aus) per
la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO Bird Life). Per la
Decisió de la Comissió Europea (Decisió 2006/613/CE, de 19
de juliol), s’integra entre els llocs d’interès comunitari (LIC) i
les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i es
culmina així la tramitació iniciada pel Consell de Govern de 28
de juliol de 2000 (decrets de 28 i 29 de març de 2006). Després
de l’aprovació del Pla de gestió, per mitjà del Decret 14/2015,
de 27 de març, esdevé zona d’especial conservació (ZEC),
mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 27 de març de
2015.
D’acord amb l’article 45 de la Constitució, els poders
públics han de vetllar per la utilització racional dels recursos
naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida
i defensar i restaurar el medi ambient. El repartiment
competencial en matèria de medi ambient, d’acord amb l’article

149.1.23a de la Constitució, atribueix a l’Estat la competència
de la regulació bàsica i reserva explícitament a les comunitats
autònomes l’establiment de normes addicionals de protecció.
L’article 30.46 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atribueix a la
comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria de
“protecció del medi ambient, ecologia i espais naturals
protegits, sens perjudici de la legislació bàsica de l’Estat.
Normes addicionals de protecció del medi ambient”; per tant,
té la competència exclusiva en matèria de protecció en tot allò
que no hagi regulat l’Estat per legislació bàsica.
Des de fa dècades, una part de la ciutadania, emparada per
organitzacions socials, ha reivindicat la conservació de la zona
d’Es Trenc-Salobrar de Campos, que s’ha convertit en una de
les aspiracions de més trajectòria en la història de la
conservació de les Illes.
La Llei 1/1984, de 14 de març, d’ordenació i protecció
d’àrees naturals d’interès especial, significà el primer punt
d’inflexió en el procés de conservació dels espais naturals de
les Illes Balears i, en concret, la Llei 3/1984, de 31 de maig, de
declaració d’Es Trenc-Salobrar de Campos àrea natural
d’especial interès, fou el primer compromís normatiu de
reconeixement dels valors naturals d’aquest espai. El 9 de juny
de 1987 es va aprovar el Pla especial de protecció d’Es
Trenc-Salobrar de Campos, que incloïa una ordenació i unes
normes de protecció. Posteriorment, la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció (LEN), va recollir aquesta ANEI, la va
identificar amb el número 24 i ordenà, en la disposició
addicional tercera, que aquesta zona s’havia de dotar amb una
figura de protecció i conservació.
Això no obstant, actualment no s’ha dotat aquest lloc de la
figura d’espai natural protegit a què feia referència la LEN. Tot
i que el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació de
Recursos Naturals (PORN) es va iniciar fa deu anys, no s’ha
arribat a aprovar, sense que tampoc no hagin servit prou per a
la preservació el Pla especial d’Es Trenc-Salobrar de Campos,
aprovat definitivament per l’Acord del Consell de Govern de 9
de juny de 1987, ni el Pla de gestió aprovat pel Decret 14/2015,
de 27 de març de 2015.
I, tanmateix, la protecció d’Es Trenc-Salobrar de Campos
mitjançant la figura del parc natural és la que ofereix les
garanties de protecció i de gestió que mereix la zona, que
comprèn un àmbit terrestre i marí que, en el cas de l’àmbit
marí, se solapa amb la ZEC de l’arxipèlag de Cabrera. De la
continuïtat ecològica del LIC terrestre Es Trenc-Salobrar de
Campos amb la ZEC de l’arxipèlag de Cabrera, a través del
sistema platja duna, avalada per la millor evidència científica
existent, n’informà favorablement la Direcció General de
Sostenibilitat Ambiental de la Costa i el Mar del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en data 31
d’octubre de 2010.
Ateses les amenaces sobre l’estat de conservació de l’espai
per l’increment i la diversificació d’activitats que s’ha produït
en els darrers anys, la pressió exercida sobre els hàbitats,
l’especial fragilitat dels hàbitats dunars i de zones humides i la
pertorbació i el deteriorament dels paràmetres ambientals, s’ha
considerat oportú que la declaració de parc natural precedeixi
l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos naturals, d’acord
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amb allò que preveu l’article 36.2 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, en relació
amb l’article 23.3 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

natural, que s’assenyalen en l’annex cartogràfic 3 i que han de
ser de titularitat pública, s’han ubicat d’acord amb criteris
d’idoneïtat funcional i ambiental. Així mateix, regula els
aparcaments actuals establerts legalment.

L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta el compliment,
dècades més tard, d’una fonamentada i històrica voluntat
conservacionista a Mallorca i del mandat de la Llei 1/1991, de
30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció (LEN).

Les sis disposicions transitòries de la llei, a més de
referir-se a la tramitació i l’aprovació del PORN (disposició
transitòria primera), d’acord amb les previsions de la LECO,
estableixen unes mesures, normes o règim provisional que
s’han d’aplicar fins a l’aprovació del PORN oportú o pla
sectorial sobre les activitats salinera i cinegètica, la capacitat
màxima dels aparcaments públics prevists, com també sobre les
instal·lacions de servei de temporada, gestió de restes mortes
de posidònia, usos recreatius, ancoratges, fondeigs i altres, com
també sobre la composició i el funcionament de la junta
assessora (disposicions transitòries segona a cinquena).

II
Aquesta llei consta de denou articles, estructurats en cinc
capítols, com també d’una disposició addicional, sis
disposicions transitòries, una disposició derogatòria, una
disposició final i tres annexos cartogràfics.
El capítol I, sota la rúbrica “Objecte i àmbit territorial”
(articles 1 i 2), assenyala que l’objecte de la llei és la declaració
del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de
Campos i el seu concret àmbit territorial, que comprèn un àmbit
terrestre i un àmbit marí, perquè hi ha una continuïtat ecològica
de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre que està
avalada per l’evidència científica.
El capítol II (articles 3 a 8) estableix les normes de
protecció de l’àmbit terrestre i marí del parc, amb la distinció
d’usos admesos, autoritzables i prohibits (articles 3.1 i 4.1),
d’acord amb les previsions de la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, i
indica les previsions que ha de contenir el Pla d’ordenació de
recursos naturals oportú (articles 3.2 i 4.2), com també
l’explícit reconeixement i protecció de les activitats salineres,
agrícoles i ramaderes (article 5) i la creació d’una zona
d’influència socioeconòmica (article 8). Cal fer esment especial
a l’article 6, relatiu a la restauració ambiental de les zones
degradades dins l’àmbit del parc, amb un annex cartogràfic que
les reflecteix, sens perjudici d’altres zones que determini el
conseller o la consellera competent en matèria de medi
ambient, que té caràcter cabdal i és una de les previsions que
no podia deixar d’incorporar-se a aquesta llei, atès el grau de
deteriorament d’algunes de les zones incloses en l’àmbit del
nou parc.
Pel que fa al capítol III, relatiu a la planificació i la gestió
(articles 9 a 15), la llei es refereix al Pla d’ordenació dels
recursos naturals, al Pla rector d’ús i gestió i a altres plans,
normes i programes específics, amb la creació d’una junta
assessora del Parc (article 14), la previsió de l’òrgan de gestió
del Parc (article 12) i la referència a la seva direcció (article
13). També es fa referència a la col·laboració i la coordinació
interadministrativa (article 15).
El capítol IV (article16) es refereix a les accions de foment
de la gestió del parc.
El capítol V (articles 17, 18 i 19), el darrer de la llei, relatiu
a la protecció de la legalitat i al règim sancionador, fa
referència expressa a la legislació vigent sobre la matèria,
constituïda bàsicament per la LECO.
Pel que fa a la disposició addicional sobre itineraris i
aparcaments per a la gestió i la protecció adequades del parc

La disposició derogatòria estableix la derogació expressa de
la Llei 3/1984, de 31 de maig, de la declaració de l’àrea d’Es
Trenc-Salobrar de Campos, com també del Pla especial d’Es
Trenc-Salobrar de Campos, aprovat definitivament per l’Acord
del Consell de Govern de 9 de juny de 1987.
Els tres annexos cartogràfics fan referència a la delimitació
del parc natural, a la delimitació de les zones degradades i als
itineraris i aparcaments al servei del parc.
Capítol I
Objecte i àmbit territorial
Article 1
Objecte
Per mitjà d’aquesta llei es declara el Parc Natural
Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, d’acord amb
l’article 23.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), i s’hi
estableix el règim bàsic de protecció, com també els
mecanismes jurídics de conservació de l’espai protegit i la seva
àrea d’influència socioeconòmica.
Article 2
Àmbit territorial
1. L’àmbit territorial del Parc Natural Maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos és el que consta en l’annex
cartogràfic 1 d’aquesta llei i comprèn l’àmbit terrestre i el marí,
perquè hi ha una continuïtat ecològica de l’ecosistema marí
amb l’espai natural terrestre que està avalada per l’evidència
científica.
2. L’àmbit marí queda definit pels punts ubicats en les
coordenades següents, en relació amb la línia de costa:
Coordenades geogràfiques
sexagesimals ETRS89
Latitud
1
2º 59’ 09.46901"
2
2º 57’ 35.42489"
3
2º 54’ 38.52229"
4
2º 57’ 15.48109"
5
2º 57’ 15.05719"
6
2º 57’ 14.75245"
7
2º 57’ 20.72663"

Longitud
39º 19’ 34.48647"
39º 18’ 23.65981"
39º 19’ 33.51241"
39º 21’ 33.87798"
39º 21’ 34.79879"
39º 21’ 37.21582"
39º 21’ 41.86098"
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2º 57’ 22.80270"
2º 59’ 10.48819"
2º 59’ 10.61724"
2º 59’ 13.14309"

39º 21’ 46.54366"
39º 19’ 35.49189"
39º 19’ 35.65360"
39º 19’ 33.50286"

Capítol II
Normes de protecció i restauració ambiental
Article 3
Normes de protecció de l’àmbit terrestre del parc natural
1. En l’àmbit terrestre del Parc Natural Maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos, hi regeixen les normes de protecció
següents:
a) Pel que fa al règim urbanístic del sòl inclòs al parc
natural, aquest és el que correspon a la classificació de sòl
rústic d’especial protecció com a àrea d’alt nivell de protecció
(AANP) en aplicació de la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’espais naturals, i la matriu d’ordenació del sòl rústic de la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, i la resta
de normativa que hi resulti d’aplicació.
No obstant això, es podran adequar o implantar
instal·lacions i edificacions per destinar-les exclusivament als
serveis públics de l’espai natural, destinats a la recepció, la
informació, la protecció i l’educació ambiental, sempre que
estiguin expressament justificades i previstes en el Pla
d’ordenació dels recursos naturals (PORN). La inclusió
d’aquesta previsió en el PORN comporta implícita la declaració
d’interès general.
Així mateix, seran autoritzables les instal·lacions i
edificacions imprescindibles d’ús agrari, ramader i les pròpies
de l’activitat salinera en els termes d’aquesta llei i els
instruments de planificació que se’n derivin.
b) Hi són admesos, sense autorització i amb caràcter
general, els usos agrícoles, ramaders, forestals, d’explotació
salinera ordinària i pesquers artesanals, com també els no
tradicionals que resultin compatibles amb els objectius de
protecció d’aquest espai natural, segons l’instrument de
planificació; la caça no intensiva als vedats amb pla tècnic en
vigor i fora dels salicornars i les zones humides, mentre no
sigui regulada en el PORN, i l’activitat d’explotació turística
legalment establerta i existent en el moment d’aprovació
d’aquesta llei, com també les activitats promogudes per l’òrgan
de gestió de l’espai natural protegit.
c) Hi són autoritzables, per part de la direcció general
competent en matèria d’espais naturals protegits, sens perjudici
d’altres autoritzacions sectorials, els usos o les activitats
prevists com a tals en l’instrument de planificació per ser, sota
determinades condicions, compatibles amb la protecció del
medi natural sense deteriorament dels seus valors, com també
tots els no definits com a permesos o prohibits. Entre aquests
s’inclou el vol d’aeronaus no tripulades amb finalitat científica
o d’accions pròpies de la gestió de l’espai natural.
d) Hi són prohibits la instal·lació de grans infraestructures
de generació d’energia; la instal·lació de noves esteses
elèctriques aèries; la pesca i el marisqueig a les llacunes
salobres; la caça en règim intensiu; la caça fora dels vedats amb

el pla tècnic en vigor, als salicornars, a les zones humides i a
les zones de domini públic maritimoterrestre i a les platges;
l’extracció d’aigua del subsòl per a ús industrial; l’extracció
d’arena, sens perjudici de les competències estatals en el
domini públic maritimoterrestre i la seva zona d’influència; el
trànsit pel sistema dunar consolidat, sens perjudici de les
excepcions que es prevegin en el PORN; els equipaments per
a l’activitat específica d’explotació d’aparcaments d’ús públic
en àrees que no estiguin previstes en l’annex 3; i qualsevol
activitat que suposi una alteració significativa dels hàbitats i les
espècies en el parc, quan així ho determini l’instrument de
planificació de l’espai natural protegit.
Les limitacions o prohibicions de vols a les aeronaus dins
l’àmbit del parc natural s’han d’establir, si n’hi ha, d’acord amb
allò que preveu la disposició addicional onzena de la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat.
2. El Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) ha de
regular específicament, en el marc de les lleis i les normes
d’aplicació i sens perjudici de les competències que
corresponguin a altres administracions públiques:
a) El règim aplicable a l’activitat cinegètica.
b) La instal·lació de serveis de temporada i qualsevol altre
tipus d’ocupació de la platja.
c) Els usos recreatius del parc.
d) L’activitat salinera.
e) L’activitat turística.
f) Els usos admesos, els autoritzables i els prohibits.
g) La determinació i el règim de les zones d’estacionament
i dels itineraris.
Article 4
Normes de protecció de l’àmbit marí del parc natural
1. En l’àmbit marí del Parc Natural Maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos, hi són aplicables les normes de
protecció següents:
a) Hi són admesos, sense autorització específica de l’òrgan
de gestió del parc natural, amb caràcter general, els usos
pesquers, artesanals i els no tradicionals, compatibles amb els
objectius de protecció d’aquest espai natural, segons
l’instrument de planificació, com també les activitats
promogudes per l’òrgan de gestió de l’espai natural protegit i
els usos comuns prevists en l’article 31 de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes, que podran ser regulats i ordenats pels
instruments de planificació.
b) Hi són autoritzables els usos o les activitats prevists com
a tals en l’instrument de planificació per ser, sota determinades
condicions, compatibles amb la protecció del medi natural
sense deteriorament dels seus valors, com també tots els no
definits com a permesos o prohibits.
c) Hi són prohibides l’aqüicultura intensiva, la pesca submarina
i qualsevol activitat que suposi una alteració significativa dels
hàbitats i les espècies del parc, com també les que determini
l’instrument d’ordenació de l’espai natural protegit.
2. El Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) ha de
regular específicament, en el marc de les lleis i normes
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d’aplicació, l’ancoratge, el fondeig, l’amarratge i la circulació
d’embarcacions i el transport col·lectiu de viatgers per mar,
sens perjudici de les competències que corresponguin a altres
administracions públiques.
Article 5
Protecció de les activitats salineres, agrícoles i ramaderes
1. En consideració amb les característiques i els valors de
l’àmbit declarat parc, s’ha de donar suport a l’activitat salinera
com a activitat motora per a la conservació i el manteniment
tant dels elements etnològics i culturals com de les comunitats
florístiques i faunístiques que allotja aquest espai natural.
2. Per conservar la qualitat del producte saliner i els valors
naturals de les zones humides des salobrar de Campos i ses
Salines de sa Colònia de Sant Jordi, s’han d’adoptar les
mesures necessàries per garantir la bona qualitat de l’aigua
marina als llocs de captació, com també regular els usos que la
puguin alterar. Les esmentades mesures han de ser les
establertes per l’òrgan assessor en coordinació amb la resta
d’administracions.
3. La conservació de l’activitat agrícola i ramadera és un
element fonamental per a la conservació del patrimoni natural
del parc. La conservació, el desenvolupament i la millora de les
explotacions agràries és un dels objectius del parc, tot
incorporant els paràmetres bàsics de sostenibilitat ambiental i
respecte als valors naturals.
Article 6
Restauració ambiental de les zones degradades
1. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria
competent en matèria de medi ambient, i en coordinació amb
altres administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, ha de vetllar per la restauració de les zones
degradades i procurar-la.
2. Les zones degradades dins l’àmbit del parc són les que
manifesten un estat deficient de conservació del hàbitats
existents i potencials, ja sigui com a conseqüència de la pressió
per freqüentació, ja sigui per usos o activitats incompatibles
amb la conservació, i entre aquestes activitats s’inclouen les
que apareixen reflectides en l’annex cartogràfic 2, sens
perjudici d’altres zones que es determinin per resolució del
conseller o la consellera competent en matèria de medi
ambient, amb la tramitació prèvia del procediment oportú,
d’acord amb estudis o treballs de seguiment dels hàbitats que
aportin informació nova o diagnòstics nous que fonamentin la
declaració d’altres zones degradades.
3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha d’impulsar, davant les administracions competents,
les tramitacions necessàries per fer cessar dins l’àmbit del parc
les activitats i els usos incompatibles amb la recuperació i la
conservació dels hàbitats existents i potencials de major
significació ecològica a les zones degradades per garantir els
objectius de conservació, i també ha d’impulsar la posada en
marxa de mesures de compensació de les zones degradades
que, per la seva ubicació propera als nuclis urbans, es destinin
a equipaments d’ús públic del parc.
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Article 7
Protecció del cel nocturn i de la qualitat acústica
El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la
conselleria competent en matèria de medi ambient, i en
coordinació amb altres administracions públiques, adoptarà les
mesures necessàries per a la protecció del cel nocturn i la
reducció de la contaminació acústica en l’àmbit del parc.
L’òrgan assessor especificarà les mesures que, com a mínim,
hauran de ser necessàriament adoptades per a la protecció,
sense perjudici de qualsevol altra establerta a la normativa
bàsica aplicable.
Article 8
Zona d’influència socioeconòmica
De conformitat amb allò que disposa l’article 39 de la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, els termes municipals de Campos i de Ses Salines
es declaren zona d’influència socioeconòmica.
Capítol III
Planificació i gestió
Secció 1a
Planificació
Article 9
Pla d’ordenació dels recursos naturals
1. El Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) d’Es
Trenc-Salobrar de Campos ha de ser formulat i redactat per la
conselleria competent en matèria de medi ambient i aprovat per
decret del Govern de les Illes Balears, en el marc d’aquesta llei
i amb els requisits materials prevists en els articles 7 i següents
de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).
El PORN haurà de garantir, en compliment de les directrius
europees per a la conservació dels espais Xarxa Natura 2000,
la participació dels titulars dels terrenys inclosos al parc natural
i les explotacions agràries i ramaderes que s’hi desenvolupen.
2. L’acord d’inici del procediment d’elaboració del PORN en
determinarà l’àmbit territorial.
Article 10
Pla rector d’ús i gestió
La conselleria competent en matèria de medi ambient ha
d’elaborar el Pla rector d’ús i gestió en el marc d’aquesta llei i
amb els requisits materials prevists en els articles 28 i següents
de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).
Article 11
Altres plans, normes i programes específics
1. La protecció del parc natural mitjançant aquesta llei i els
instruments d’ordenació que la desenvolupin s’ha
d’harmonitzar amb altres plans, normes i programes específics
que s’implementin com a conseqüència de la inclusió de part o
de la totalitat de l’àmbit delimitat en aquesta declaració dins
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altres figures de protecció de dret intern, europeu o
internacional.
2. L’ordenació del parc també es pot completar mitjançant les
figures dels plans anuals i dels plans sectorials de l’espai
natural protegit que s’elaborin.
Secció 2a
Gestió
Article 12
Òrgan gestor

La gestió del Parc Natural Maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos s’assigna a la conselleria competent
en matèria de medi ambient, a través de la direcció general
corresponent i dels seus ens del sector públic instrumental,
competents en espais naturals i aigües.
Article 13
Direcció
1. La direcció del parc natural correspondrà a una persona
funcionària de carrera que compleixi els requisits exigits per al
lloc de treball que es creï a la corresponent relació de llocs de
treball de l’Administració de la comunitat autònoma, i que hi
accedeixi per qualsevol dels procediments legalment prevists
en la legislació en matèria de funció pública.
2. La direcció del Parc Natural Maritimoterrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos aplicarà els instruments de la
planificació, del pressupost i de l’administració i la gestió del
parc, sota les directrius i instruccions dels òrgans directius i de
l’òrgan superior de la conselleria competent en matèria de medi
ambient.
Article 14
La Junta Assessora del parc
1. Es crea la Junta Assessora d’Es Trenc-Salobrar de Campos,
adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient,
com a òrgan col·legiat de consulta, participació i suport en les
tasques de gestió del parc.
2. En la Junta Assessora han de tenir representació les
administracions públiques, les institucions i tots els agents
socials implicats, com són ara el col·lectiu de propietaris i
residents, els agricultors i ramaders, els pescadors i caçadors,
les empreses salineres, les turístiques o d’oci, o d’altres
situades dins l’àmbit del parc, les entitats de custòdia del
territori i les associacions o organitzacions sense ànim de lucre
de caràcter conservacionista que treballen en la defensa i
l’estudi del medi ambient.
3. Les funcions de la Junta Assessora són:
a) Tenir coneixement de les normes establertes i de
l’aplicació correcta dels instruments d’ordenació i gestió, i
establir, d’acord amb les disposicions reguladores del parc
natural, directrius per exercir-ne la gestió.
b) Assessorar l’autoritat de gestió del parc.
c) Proposar el programa d’actuació.
d) Informar sobre la memòria anual d’activitats i de

resultats elaborada per la direcció del parc.
e) Proposar el pressupost anual d’acord amb les prioritats
d’inversions en infraestructures i serveis dins l’àmbit del parc
natural.
f) Informar sobre el Pla rector d’ús i gestió i els plans anuals
de treball.
g) Fomentar estudis, investigacions, activitats educatives i
culturals relacionades amb l’àmbit del parc natural i promoure
la divulgació dels resultats.
h) Establir, aprovar i modificar el seu reglament.
4. Reglamentàriament s’han de desplegar, en el termini màxim
d’un any des de la seva creació, tots aquells aspectes relatius a
la seva composició, al seu funcionament i a les seves funcions.
Article 15
Col·laboració i coordinació interadministrativa
1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure els
instruments de col·laboració amb les administracions estatal,
insular i locals necessaris per garantir la continuïtat de la
protecció del parc i del seu entorn terrestre i marí.
2. El Govern de les Illes Balears ha de coordinar les actuacions
del Consell Insular de Mallorca i dels ajuntaments de Campos
i de Ses Salines, en els termes i casos prevists en la legislació
vigent.
Capítol IV
Accions de foment
Article 16
Accions de foment
1. Les accions de foment de la gestió del parc s’han de
desplegar en la gestió dels recursos naturals, la promoció del
desenvolupament sostenible de l’agricultura i la ramaderia
compatible amb la conservació, la promoció social, econòmica
i cultural de l’espai protegit i la seva zona d’influència, amb el
foment d’usos tradicionals i complementaris, la promoció de la
investigació i la informació i l’educació ambiental.
2. En l’àmbit del parc natural són aplicables les ajudes i els
beneficis establerts per als espais de rellevància ambiental de
les Illes Balears, sens perjudici d’altres d’específics que pot
establir la conselleria competent en matèria de medi ambient
per fomentar una gestió sostenible de l’espai protegit, o bé els
que poden formular, conjuntament o separadament, el Consell
Insular de Mallorca i els ajuntaments de Campos i de Ses
Salines, com també altres conselleries de l’Administració de la
comunitat autònoma o de qualsevol altra administració pública.
Capítol V
Règim sancionador
Article 17
Protecció de la legalitat
La protecció de la legalitat, en relació amb les mesures
previstes en aquesta llei i les que se’n derivin del Pla
d’ordenació dels recursos naturals i del Pla rector d’ús i gestió,
s’ha de regir per allò que preveuen el títol VII de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO), i la normativa ambiental que
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sigui d’aplicació, sens perjudici de les competències d’altres
administracions públiques.

presentar iniciatives i projectes per tal de fe efectiu el punt
anterior.

Article 18
Vigilància i inspecció

5. Es mantenen els aparcaments privats d’ús particular o d’ús
públic ja existents i autoritzats en el moment de l’aprovació
d’aquesta llei, inclosos els que donen servei complementari a
les activitats agrícoles, salineres i d’allotjament i explotació
turística establerts legalment, sempre que siguin compatibles
amb la conservació de l’espai, d’acord amb el PORN.

La vigilància i la inspecció específica del parc natural
s’encarreguen, sens perjudici d’altres òrgans competents de
l’Administració de l’Estat, insular i municipal, al cos d’agents
de Medi Ambient de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Article 19
Règim sancionador
1. El règim sancionador de les infraccions al Parc Natural
Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos s’ha d’ajustar
a les disposicions establertes en la normativa bàsica estatal i
autonòmica.
2. Són infraccions administratives dins l’àmbit del Parc Natural
Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos les que preveu
la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO).
3. La imposició de les sancions i la restauració del medi natural
i les mesures provisionals derivades de l’incompliment
d’aquesta llei es regeixen pel règim previst en la Llei 5/2005,
de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO).
Disposició addicional única
Itineraris i aparcaments de titularitat pública
1. Les zones que es poden habilitar per a aparcaments i
itineraris són les assenyalades en l’annex cartogràfic 3
d’aquesta llei, les quals hauran de ser de titularitat pública.
2. Es declaren d’utilitat pública i interès social, als efectes
prevists en l’article 9 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa, els espais per a aparcaments públics i els
itineraris assenyalats en l’annex cartogràfic esmentat i inclosos
dins l’àmbit del parc, i que no siguin de titularitat pública en la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei. L’ocupació urgent dels
béns i drets afectats per ubicar-hi els aparcaments públics es
podrà fer simultàniament a l’aprovació del projecte d’obra
corresponent.
3. Els aparcaments que s’habilitin a l’empara d’aquesta
disposició s’han d’implantar al medi amb criteris d’integració
al medi natural i al paisatge de la zona. Si de l’execució dels
aparcaments públics prevists dins l’àmbit Xarxa Natura 2000
se’n deriva la generació d’un impacte negatiu en la integritat de
la Xarxa, s’han d’executar les mesures de compensació que
corresponguin sobre les espècies i els hàbitats afectats.
4. Els beneficis que es puguin generar de la gestió dels
aparcaments públics dins l’àmbit del parc han de revertir de
forma finalista en la gestió i la conservació de l’espai natural Es
Trenc–Salobrar de Campos.
Els ajuntaments que integren la zona d’influència
socioeconòmica que declara l’article 8 d’aquesta llei podran

En concret, l’aparcament col·lectiu d’ús públic dins l’àmbit
del parc anomenat Na Tirapèl o Es Cremat es pot mantenir amb
les condicions següents:
a) La capacitat màxima de les places d’estacionament serà
de 400 unitats.
b) L’aparcament haurà de quedar fora de la delimitació
actual del domini públic marítim terrestre.
La zona d’aparcament actualment inclosa en el domini
públic maritimoterrestre s’ha de restaurar, a càrrec del titular de
l’explotació, d’acord amb els valors de l’espai de rellevància
ambiental en què se situa, sense perjudici de les competències
de l’Administració General de l’Estat en relació amb el domini
públic maritimoterrestre.
c) L’aparcament haurà de comptar, necessàriament, amb
una entrada i una sortida, ambdues de caràcter unidireccional.
La nova sortida s’ha d’habilitar des del camí d’Es Peregons
amb la carretera Ma-6040.
L’accés i la sortida han de ser gratuïts si no es fa ús del
servei d’estacionament.
d) Els accessos a la platja han de garantir la no-afecció del
sistema dunar i de la resta d’hàbitats de l’espai de rellevància
ambiental.
El titular de l’explotació ha de presentar un projecte de
modificació de l’aparcament, amb les condicions esmentades,
que serà objecte de la corresponent avaluació ambiental.
Aquest projecte ha d’incloure un pla estratègic d’inversions,
destinat a la millora ambiental del parc, que serà aprovat per la
conselleria competent en matèria de medi ambient amb
l’informe previ de la Junta Assessora del parc.
El projecte s’ha de presentar davant l’òrgan substantiu en el
termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, i s’ha d’haver executat en un termini d’un any
des de la seva autorització. Un cop executat el projecte de
modificació, la zona d’aparcament deixarà de tenir la
consideració de zona degradada als efectes de l’article 6
d’aquesta llei. Així mateix, implicarà la no-execució de la zona
d’aparcament anomenada Es Salobrar prevista en l’annex III.
Un cop transcorreguts els terminis a què es refereix el
paràgraf anterior sense que s’hagi presentat o executat el
projecte, per causa imputable al promotor, o s’hagi denegat,
l’aparcament quedarà fora d’ordenació i subjecte a expropiació
forçosa, d’acord amb l’article 68.2.a) de la Llei 2/2014, de 25
de març, d’ordenació i ús del sòl. En aquest cas, s’executaran
tots els aparcaments prevists a l’annex III.
6. La capacitat i l’accés mitjançant transports col·lectius privats
des dels nuclis urbans confrontants amb el parc natural dins el
seu propi àmbit es regularan, en col·laboració amb els
ajuntaments de Campos i de Ses Salines, per tal de garantir la
seva conservació.
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Disposició transitòria primera
Tramitació i aprovació del PORN d’Es Trenc-Salobrar de
Campos
En el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha de tramitar, a
través de la conselleria competent en matèria de medi ambient,
i aprovar el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) d'Es
Trenc-Salobrar de Campos, i assegurar, en compliment de les
directrius europees per a la conservació dels espais Xarxa
Natura 2000, la participació activa en la redacció d’aquest pla
de les persones que viuen i conviuen en aquest espai.
Disposició transitòria segona
Règim provisional de l’activitat salinera
Fins que s’aprovi el PORN o el Pla sectorial de l’activitat
salinera, si escau, i d’acord amb la previsió continguda en els
articles 3.1.b) i 5 d’aquesta llei, s’han d’aplicar
provisionalment, i sens perjudici de les competències de l’Estat
en matèria de costes, les previsions següents:
a) Sens perjudici del que preveu el punt b) d’aquesta
disposició, són activitats permeses i fonamentals per a la
conservació als espais on actualment es duu a terme aquesta
activitat: la captació d’aigua de la mar a les zones d’activitat
salinera actual, l’extracció de l’aigua de la mar i la seva
canalització, les tasques tradicionals de manteniment i
reparació de les infraestructures i instal·lacions per al
funcionament correcte de l’explotació salinera, les activitats
complementàries dins l’activitat minera, i la preservació dels
sistemes ecològics i dels elements etnològics i culturals
existents.
b) Són activitats autoritzables la transformació de
l’estructura dels canals, les motes i els estanys (i el seu dragat)
i l’ampliació dels espais dedicats a l’activitat salinera.
c) Són activitats prohibides dins el parc natural qualsevol
nova activitat, instal·lació i infraestructura que pugui alterar de
manera sensible, directament o indirectament, les condicions
naturals, físiques, químiques i biològiques de les aigües
marines a les zones de captació d’aigua de l’activitat salinera.
Es prohibeix qualsevol vessament a l’interior dels estanys
saliners que en modifiqui els paràmetres físics, químics o
biològics, llevat de les activitats inherents a l’activitat salinera.
Disposició transitòria tercera
Règim provisional sobre la instal·lació de serveis de
temporada i qualsevol altre tipus d’ocupació de la platja, el
trànsit per la zona dunar i la gestió de les restes de
posidònia i els usos recreatius del parc
Fins a l’aprovació del PORN, o dels plans sectorials
corresponents, s’han d’aplicar provisionalment, sens perjudici
de les competències de l’Estat en matèria de costes, les
previsions següents:
a) Les instal·lacions de serveis de temporada i qualsevol
altre tipus d’ocupació de platja s’han d’ajustar a la regulació
prevista en la normativa de Costes i als termes estrictes de les
autoritzacions vigents atorgades per l’Administració General de
l’Estat, sense poder-se incrementar, en cap cas, la superfície
ocupada ni la intensificació ni la diversificació de l’oferta.

b) El trànsit per la zona dunar consolidada per part dels
propietaris és permès quan es produeixi pel desenvolupament
de l’activitat agrícola, ramadera i forestal característica del lloc,
i sempre que no es produeixi una afectació significativa dels
hàbitats i les espècies de l’àmbit protegit.
c) La gestió de les restes mortes de posidònia s’ha d’ajustar
al règim de protecció i a les regulacions establertes en la
normativa estatal i autonòmica.
d) Els usos recreatius del parc natural són permesos sempre
que siguin compatibles amb els objectius de conservació i no
es produeixi una afectació als hàbitats i a les espècies de
l’àmbit protegit.
Disposició transitòria quarta
Règim provisional de l’ancoratge, el fondeig, l’amarratge,
la circulació d’embarcacions i el transport col·lectiu de
viatgers per mar
En relació amb les activitats d’ancoratge, fondeig,
amarratge, circulació d’embarcacions i transport col·lectiu de
viatgers per mar, fins a l’aprovació del PORN, els seran
d’aplicació provisional les disposicions de protecció ambiental
contingudes en el Pla de gestió del ZEC de l’arxipèlag de
Cabrera, l’àmbit marí del qual se solapa amb l’àmbit marí del
parc, sens perjudici de la normativa sectorial que hi sigui
d’aplicació.
Disposició transitòria cinquena
Règim provisional aplicable a la capacitat màxima dels
aparcaments públics
De manera transitòria i mentre no s’aprovi el PORN, la
capacitat dels aparcaments públics, assenyalats en l’annex 3, no
pot superar, en conjunt, l’aforament màxim de 1.500 vehicles.
La capacitat de l’aparcament de Na Tirapèl o Es Cremat
prevista a l’apartat 5 de la disposició addicional única computa
als efectes d’aquesta capacitat màxima.
Disposició transitòria sisena
Règim aplicable a la Junta Assessora si no hi ha
desplegament reglamentari
Fins que reglamentàriament es despleguin els aspectes
relatius a la composició i l’organització de la Junta Assessora,
s’han d’aplicar provisionalment les previsions següents:
1. La Junta Assessora té la composició següent:
a) El president o la presidenta, que serà nomenat o
nomenada pel conseller o la consellera competent en matèria de
medi ambient.
b) El vicepresident o la vicepresidenta, que serà la persona
titular de la Direcció General competent en matèria d’espais
naturals i biodiversitat.
c) Un o una representant de cadascuna de les conselleries
següents: Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
Conselleria d’Educació i Universitat i Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports.
d) Un o una representant de la Demarcació de Costes de les
Illes Balears.
e) Un o una representant del Consell Insular de Mallorca.
f) Un o una representant de l’Ajuntament de Campos i un o
una representant de l’Ajuntament de ses Salines.
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g) Un o una representant de les direccions generals
competents en matèria de recursos hídrics, ordenació del
territori, política industrial i agricultura.
h) Un o una representant de la Universitat de les Illes
Balears de prestigi reconegut en matèria de protecció del medi
ambient.
i) Dos i/o dues representants dels propietaris de les finques
ubicades dins el parc, elegits o elegides entre aquests
propietaris, i un o una representant de les empreses que
desenvolupen l’activitat salinera dins el parc, elegit o elegida
entre ells mateixos.
j) Dos i/o dues representants de les explotacions agràries i
ramaderes que figurin correctament inscrites en el Registre
Insular Agrari, amb presència dins l’àmbit del Parc, elegits o
elegides entre ells mateixos.
k) Un o una representant de les associacions o
organitzacions sense ànim de lucre de caràcter conservacionista
que treballen en la defensa, l’estudi del medi ambient i
l’ecologisme, amb activitat relacionada amb l’àmbit del parc,
elegit o elegida entre ells mateixos.
l) Tres persones funcionàries de la direcció general
competent en matèria d’espais naturals i biodiversitat,
nomenades per la persona titular de la conselleria o les
conselleries competents en matèria de medi ambient,
agricultura i pesca.
m) El secretari o la secretària, que serà el director o la
directora del parc natural, amb veu però sense vot.
2. Mentre no se n’aprovi el reglament regulador, la Junta
Assessora s’ha de reunir ordinàriament almenys una vegada
cada semestre. Per a la constitució vàlida de l’òrgan col·legiat,
als efectes de la celebració de sessions i la presa d’acords, es
requereix la presència del president o la presidenta i el secretari
o la secretària, o de les persones que els substitueixin, de la
meitat de la resta dels seus membres en primera convocatòria
i d’una tercera part en segona convocatòria.
Disposició derogatòria única
Derogació de normes
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a allò que disposa aquesta llei i, en
concret, les següents:
a) La Llei 3/1984, de 31 de maig, de la declaració d’Es
Trenc-Salobrar de Campos com a àrea natural d’especial
interès.
b) El Pla Especial d’Es Trenc-Salobrar de Campos, aprovat
definitivament per l’Acord del Consell de Govern de 9 de juny
de 1987.
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Annex 1. Delimitació del Parc Natural Maritimoterrestre es
Trenc - Salobrar de Campos.
Annex 2. Delimitació de les zones degradades.
Annex 3. Ubicació dels itineraris i aparcaments.
A la seu del Parlament, a 13 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell.
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6912/17, relativa a política del Govern en relació amb la
contractació pública, amb l'esmena RGE núm. 7089/17, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el marc del codi ètic aprovat pel Govern,
estableixi nous mecanismes de control de la contractació
pública a fi d'evitar el fraccionament de contractes i la
conculcació dels principis rectors que regeixen la contractació
en el sector públic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir les recomanacions realitzades per la Comissió
d’Ètica en matèria de contractació i incrementar la publicitat i
la transparència per afavorir un ús més eficient dels fons
públics i facilitar l’accés a la concurrència.
A la seu del Parlament, 6 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Disposició final única
Entrada en vigor
Ordre de Publicació
Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 7015/17, relativa a model de transport públic, amb les
esmenes RGE núm. 7348/17, 7352/17, 7353/17, 7408/17,
7410/17, 7411/17, 7412/17 i 7413/17, i quedà aprovada la
següent:
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RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar, en un termini màxim de 9 mesos, el Pla
director sectorial de mobilitat de les Illes Balears per tal de
definir els canvis i les ampliacions necessaris per convertir,
amb garanties de futur, l’actual sistema en un vertader servei
públic, amb capacitat de ser una autèntica alternativa a l’ús del
transport particular, incloent-hi el transport marítim.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les accions i els acords necessaris amb el
Consell Insular de Mallorca per tal de fer efectiva, en el marc
del nou Pla director sectorial de transports i les noves
concessions de transport públic regular per carretera de l'illa de
Mallorca, la transferència de la competència de transport públic
per carretera, d'acord amb el que estableix l'Estatut
d'Autonomia.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar els mecanismes necessaris per evitar la
concentració en grans empreses de les concessions de transport
públic.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les iniciatives normatives necessàries per
tal d'aclarir les possibilitats d’intermediació que tenen els
titulars d’una llicència o autorització de transport públic de
viatgers en el transport discrecional de viatgers.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, d’acord amb els Consells Insulars de Formentera i
d’Eivissa, prendre les mesures pressupostàries que permetin fer
front als descomptes de transport públic que s’han d’aplicar als
residents de Formentera pel que fa a les línies d’autobús que
enllacen Eivissa ciutat amb l’aeroport i amb l’Hospital de Can
Misses, en base a allò que preveu l’actual Llei 4/2014, de 20 de
juny, de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les accions necessàries per tal de fer
possible que els Consells Insulars de Mallorca, d'Eivissa, de
Formentera i de Menorca puguin desenvolupar amb suficiència,
sempre d'acord amb les seves competències en matèria de
transport públic regular per carretera allò que s'estableixi en el
nou Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a partir de l’aprovació del nou Pla director sectorial de
mobilitat de les Illes Balears esmentat al punt anterior, a
impulsar, d’acord amb els consells insulars i el Consorci de
Transports de Mallorca, la implantació d’un sistema de
transport públic de les Illes per als pròxims 20 anys, que
inclogui, entre d’altres qüestions, l’ampliació de les línies
ferroviàries actuals i millori les actuals connexions amb els
principals punts neuràlgics de les Illes (aeroports, hospitals,...)
amb el mode de transport públic col·lectiu més adient en cada
cas.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de vehicles
elèctrics a les Illes que incloguin acords amb tots els
ajuntaments de la comunitat per a la instal·lació de punts de
recàrrega a tots els municipis i a establir les bases per tal que
Formentera, d’acord amb el seu consell insular, pugui esdevenir
en un futur proper en la primera illa amb mobilitat
exclusivament elèctrica de la Mediterrània.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el Pla de lluita contra l’intrusisme en el
transport 2017 en col·laboració amb cadascun dels consells
insulars per a la seva aplicació, i a revisar les disposicions
normatives de la futura Llei de transports de forma que
permetin la lluita efectiva contra la competència deslleial que
suposa el transport no regulat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els canvis normatius necessaris per modificar la
Llei de transports per lluitar contra la competència deslleial que
suposa el transport efectuat sense les pertinents autoritzacions
administratives o per mitja de modes no contemplats en la
legislació vigent.

A la seu del Parlament, 13 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

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
6 de juny de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 894/16, relativa a reducció del sector
públic instrumental, amb l'esmena RGE núm. 7407/17, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la convocatòria de les places d’ocupació públiques anunciades
en el marc de la reunió de la Mesa General de l’Empleat Públic
amb l’objectiu de reduir la interinitat dels empleats públics i
millorar l’estabilitat de les plantilles a Salut, a Educació i a
Serveis Socials.
A la seu del Parlament, 13 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 12576/16, relativa a règim especial de les
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Illes Balears, amb l'esmena RGE núm. 7404/17, i quedà
aprovada la següent:
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conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

RESOLUCIÓ

Palma, 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a liderar el procés de redacció del nou règim especial
de les Illes Balears, perquè, en el termini màxim d’un mes,
presenti un esborrany de nou REB, i disposem d’un calendari
de feina que s’iniciarà coincidint amb el proper període de
sessions i que es basarà en l’acord de dia 9 de febrer de 2016,
de crear un espai de diàleg entre totes les forces polítiques. Així
mateix, s’insta el Govern de les Illes Balears a continuar les
reunions anunciades dia 11 de maig en el Consolat de Mar amb
els diferents agents econòmics, socials i polítics, a fi que el
Parlament aprovi un nou REB durant aquesta legislatura i el
tramiti, i el defensi davant les Corts Generals.
A la seu del Parlament, 13 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de juny de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5834/17,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat actual del
document de voluntats anticipades.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño i la contestà en nom del Govern de les Illes
Balears la consellera de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1894/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les clàusules socials.
Actuà com a interpelAlant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Treball, Comerç i Indústria. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A) RGE núm. 6981/17, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ajornament fins al 2018
del Pla per al lloguer turístic, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
B) RGE núm. 6986/17, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de la
posidònia, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
C) RGE núm. 6980/17, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a millores en la
convocatòria d'ajuts a pimes, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de juny de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5402/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria d'educació del Govern en relació amb la intervenció en
xerrades educatives a centres escolars de les Illes Balears de
diverses persones que han causat alarma social.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el

D) RGE núm. 6983/17, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves tecnologies
com a eina útil al sistema educatiu, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
E) RGE núm. 6984/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios a
primària a les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
F) RGE núm. 7078/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mancança
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de metges d'urgència a Can Misses, que contestà la consellera
de Salut.
G) RGE núm. 6991/17, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creixement
de la xenofòbia a Balears, que contestà la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.
H) RGE núm. 6992/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Pla d'infraestructures d'atenció primària, que
contestà la consellera de Salut.
I) RGE núm. 6985/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació d'"alarma
ecològica", que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.
J) RGE núm. 7079/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncies de metges en
el servei d'urgències de Can Misses, que contestà la consellera
de Salut.
K) RGE núm. 7077/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contractació temporal fraudulenta, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
L) RGE núm. 6979/17, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transparència
de llistes d'espera, que contestà la presidenta del Govern de els
Illes Balears.
M) RGE núm. 7070/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dissolució del Consorci
Platja de Palma, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
N) RGE núm. 6746/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Consell Econòmic i Social, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 6755/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "toros a la
balear", que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
P) RGE núm. 7069/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a control del transport de passatgers als aeroports, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 6989/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a aparcament Na Tirapèl, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
R) RGE núm. 7080/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de
la bonificació del 25% en el transport marítim entre illes, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de juny de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
S) RGE núm. 7129/17, del diputat Rafael Nadal i Homar, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solució a les deficiències
que afecten la línia ferroviària en el municipi de Sineu, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
T) RGE núm. 7130/17, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de neteja amb
barques del litoral de les Illes Balears, que contestà el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
U) RGE núm. 7097/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport marítim de
passatgers de "baix cost", que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
V) RGE núm. 7128/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament
íntegre de la nòmina per part dels docents quan es troben de
baixa per malaltia, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
W) RGE núm. 7118/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a manteniment de Son Real, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
X) RGE núm. 7127/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a deficiències en els
contractes formalitzats amb el Sr. Jaume Garau, que contestà el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
Y) RGE núm. 7137/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llibertat
d'expressió a la UIB, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
Z) RGE núm. 7135/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a SUAP
d'Eivissa, que contestà la consellera de Salut.
AA) RGE núm. 7356/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer d'habitacions de
l'antic Can Misses d'Eivissa, que contestà la consellera de Salut.
AB) RGE núm. 7126/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Catalunya com mirall de les Illes Balears, que contestà la
consellera de Cultura, Participació i Esports.
AC) RGE núm. 7136/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a falta de
finançament, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
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AD) RGE núm. 7116/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
perquè l'estat compleixi amb el previst a l'Estatut quant a
inversió, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AE) RGE núm. 7119/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a descompte al transport de mercaderies, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AF) RGE núm. 7117/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Comissió del Pla de Sant Jordi, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de juny de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
AG) RGE núm. 7524/17, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imatge
d'alguns espais emblemàtics de les Illes Balears, que contestà
el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
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Projecte de llei de consultes populars, que contestà la
consellera de Cultura, Participació i Esports.
AO) RGE núm. 7526/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d'aigua no apta per al consum a les cales de
Sant Josep a Eivissa, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
AP) RGE núm. 7648/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a curs de
policia local, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AQ) RGE núm. 7521/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a universitat gratis, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
AR) RGE núm. 7516/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a esgotament de recursos, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
AS) RGE núm. 7528/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou REB per
a les Illes Balears, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

AH) RGE núm. 7518/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nivell 33,
que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

AI) RGE núm. 7523/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recepció dels canals de
TDT a l'illa d'Eivissa, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
AJ) RGE núm. 7517/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
dessaladora de Santa Eulàlia, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
AK) RGE núm. 7529/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a Pla de mobilitat sostenible d'espais naturals,
que contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
AL) RGE núm. 7525/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei del
SEPAP en el mes de setembre, que contestà la consellera de
Serveis Socials i Cooperació.
AM) RGE núm. 7522/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de detecció
precoç del càncer colorectal, que contestà la consellera de
Salut.
AN) RGE núm. 7514/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig de 2017, rebutjà les esmenes a la totalitat de devolució
RGE núm. 5769/17, 6590/17 i 6708/17, dels Grups
Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes, Popular i Mixt,
respectivament, al Projecte de llei RGE núm 5311/17, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges, amb el resultat següent: vots emesos
57, vots a favor 23, vots en contra 32 i abstencions 2.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
1.3.3. MOCIONS
B)
Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig de 2017, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.
6912/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb la contractació pública, amb el resultat
següent: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en contra 32 i
abstencions 0.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional del Dia Internacional d'Àfrica.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2017, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:
Dia Internacional d’Àfrica
A Balears resideixen ciutadans d'Angola, Algèria, Burkina
Faso, Cabo Verde, Camerun, Congo, Costa d'Ivori, Egipte,
Etiòpia, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Equatorial, Kenya, Libèria, Mali, el Marroc, Mauritània,
Nigèria, República Democràtica del Congo, Senegal, Sierra
Leone, Sud-àfrica, Tunísia. El 75,51% dels immigrants
procedents d'aquest continent són marroquins, i per si mateixos
signifiquen el 14,17% del total de la població immigrant a
Balears.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de juny de 2017, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de
llei RGE núm. 894/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció del sector públic instrumental, amb el resultat
següent: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en contra 31 i
abstencions 0.

Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
4582/17, de la memòria democràtica de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2017, després del corresponent debat de totalitat,
prengué en consideració la proposició de llei esmentada, amb
el resultat següent: vots emesos 50, vots a favor 32, vots en
contra 18 i abstencions 0.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La major part de la població immigrant africana arriba a les
Illes Balears a la recerca d'un millor projecte de vida i, en
alguns casos, com a única oportunitat per tenir-lo. No obstant
això, a les dificultats inherents a la immigració s'ha unit una
crisi econòmica que ha provocat que moltes persones
immigrants tinguin el risc de viure i treballar en condicions de
major precarietat i vulnerabilitat que la població autòctona.
Un factor que contribueix enormement a aconseguir una
millor i major integració és el paper que desenvolupa la dona
immigrant. No obstant això, en moltes ocasions, aquestes dones
han vingut a cobrir els buits laborals pitjor retribuïts i més
invisibles, i això contribueix a reforçar els estereotips sexistes
i a no fer visibles les aportacions de la migració femenina.
Aquestes situacions han de ser abordades garantint sempre
l'essencial dignitat de les dones.
La integració ha de ser entesa com un procés bidireccional
i dinàmic d'ajust mutu per part de totes les persones que
habitem aquesta societat. Aquesta formulació requereix un
esforç mutu d'adaptació a la nova realitat, tant per part de la
població immigrada com per part de la societat receptora. En
aquest sentit és essencial una major formació en el coneixement
d'una diversitat que ens està enriquint a tots.
El sistema educatiu és bàsic com a element integrador i ha
d'impulsar sempre l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a tot
l'alumnat, de manera que quan aquest acabi el seu recorregut
educatiu tingui les mateixes oportunitats d'integrar-se a la
societat i al mercat laboral.
Si en algun àmbit social es demostra la importància
essencial de les narratives i els discursos que manegem, aquest
és el de la immigració. És aquest un àmbit especialment
sensible front els prejudicis i els estereotips. Per això, ens hem
de comprometre a rebutjar activament tots aquells discursos
estigmatitzadors sobre la immigració, construïts sobre el
prejudici i la generalització abusiva, i cridar la societat balear
a combatre les formes obertes i subtils de racisme i xenofòbia,
així com a contrarestar i denunciar els diferents àmbits
d'impunitat.

BOPIB núm. 102 - 7 de juliol de 2017
Som conscients que la realitat que pateix la comunitat és
encara de crisi econòmica i afecta tots els sectors, però no ha
d'afectar els pilars bàsics de qualsevol societat moderna, com
és el respecte als drets humans i a la igualtat de tracte. En
aquest sentit, es fa necessària una atenció sanitària igualitària
per a tots els col·lectius, de manera que el color de la pell o un
paper no puguin ser un impediment per a l'atenció mínima a un
pacient.
Si encertem avui amb els compromisos que adoptem i amb
les decisions que prenguem, estarem posant les bases per a un
futur millor.
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de signes en el marc d'un enfocament bilingüe-bicultural basat
en l'aprenentatge, el coneixement i l’ús tant de la llengua de
signes com de la llengua oral de l'entorn.
Amb motiu del Dia nacional de les llengües de signes
espanyoles, i coincidint amb el 10è aniversari del
reconeixement legal d'aquestes llengües a Espanya, el
Parlament de les Illes Balears declara el valor de la llengua de
signes a l'educació, com a garant d'equitat, d’inclusió i de
llibertat, una històrica i justa demanda de les Associacions de
Persones Sordes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, juntament amb la Federació de Persones Sordes de
les Illes Balears i la Confederació Estatal de Persones Sordes.

És per tot això que:
1r. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions a
treballar per una societat cohesionada, on la diversitat vagi
acompanyada de mesures efectives que garanteixin l'exercici
dels drets socials de totes les persones que la conformen.
2n. El Parlament de les Illes Balears convida tota la societat
a entendre la immigració com a un element enriquidor i una
oportunitat i un incentiu per pensar col·lectivament la societat
balear que volem per a tots nosaltres i per a les futures
generacions.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7131/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de juny de 2017, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta de nou REB per a les
Illes Balears, atesa l'absència d'aquesta diputada.
Palma, a 27 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Declaració institucional sobre les llengües de signes (14
de juny de 2017).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2017, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:
Declaració institucional sobre les llengües de signes
14 de juny de 2017
L'accés a l'educació en condicions d'igualtat és un dret
indiscutible per al conjunt de l'alumnat i, en el cas de molts
nens i nenes sords, aquest accés es garanteix incloent la llengua

El col·lectiu de persones sordes és heterogeni i divers, a
causa d'una sèrie de factors personals i contextuals. Sigui quina
sigui la situació, totes i cadascuna de les persones sordes
necessiten accedir a la informació i la comunicació per
desenvolupar una vida independent i ser part activa del món.
Per això, tot suma, i en l'àmbit educatiu un enfocament que
contempli la llengua de signes, a més de la llengua oral de
l'entorn, dotarà la persona sorda de totes les eines necessàries
per al ple desenvolupament de la personalitat i l'efectiva
participació en la vida social, cultural i laboral.
La voluntat dels individus i de les famílies no és suficient
per garantir l'accés a l'educació en condicions d'igualtat, sinó
que en el cas de les llengües de signes l'eix de les obligacions
se situa en les polítiques públiques. Per això, cal que les
administracions prenguem consciència que l'èxit acadèmic de
les persones sordes passa per atendre també les seves
necessitats i demandes respecte del desenvolupament efectiu
dels seus drets lingüístics i de la promoció d'aquesta llengua a
Espanya.
La Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat estableix l'obligació dels estats membres de
facilitar l'aprenentatge de la llengua de signes així com de
promoure la identitat lingüística de les persones sordes, a fi de
propiciar la seva participació plena i en igualtat de condicions
a l'educació i com a membres de la comunitat; un mandat que
ha de comprometre i ser assumit per totes les administracions
públiques.
D'igual forma, convé tenir en compte el Reial Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, i la Llei 27/2007, que
reconeix les llengües de signes espanyoles i els mitjans de
suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb
discapacitat auditiva i sordcegues, sense oblidar que totes i
cadascuna de les lleis educatives i ulteriors desenvolupaments
inclouen en el seu articulat l'obligació de ser universalment
accessibles i inclusives en qualsevol de les etapes educatives,
inclosa l'educació superior.
Per tot l'anterior, qualsevol mesura que es prengui en
consideració per avançar en polítiques educatives inclusives per
a l'alumnat sord, han d'incorporar de forma unívoca les llengües
de signes, no solament com a llengües de cultura i de
comunicació sinó també com a llengües curriculars, i la
imprescindible participació de professionals sords; si el que es
pretén és dissenyar escoles en les quals tots puguin
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Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

desenvolupar les seves veritables capacitats per contribuir en la
construcció d'una societat cada vegada més justa i solidària.
Palma, a 14 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
E)
Decaïment de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7515/17 i 7527/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de juny de 2017, decaigueren les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ampliació de la renda social
garantida, i del diputat Rafael Nadal i Homar, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de 24 hores al PAC de
Manacor, respectivament, atesa l'absència d'aquests diputats.

Validació del Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de
mesures urgents en matèria de transports terrestres (RGE
núm. 7072/17).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2017, després d'un debat de totalitat, validà el
decret llei esmentat per 55 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.
A la mateixa sessió es rebutjà la seva tramitació com a
projecte de llei per 3 vots a favor, 32 en contra i 20
abstencions.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
F)
Convocatòria de sessions extraordinàries per tal de
procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació de diverses
iniciatives legislatives (escrits 7530/17 i 7537/17).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2017, aprovà, per 51 vots a favor, 2 en contra i
3 abstencions, la celebració de sessions extraordinàries des del
16 de juny fins al 31 de juliol, per tal de procedir a l’estudi, la
tramitació i l’aprovació, si pertoca, de les proposicions i
projectes de lleis següents:
•

•
•
•
•
•
•

•

Proposició de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, per introduir mesures de
transparència i participació.
Proposició de llei RGE núm. 6455/17, de regulació de les
corregudes de toros a les Illes Balears.
Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria
democràtica a les Illes Balears.
Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica
la Compilació del dret civil de les Illes Balears.
Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d’indústria de les Illes
Balears.
Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat
universal de les Illes Balears.
Projecte de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la
Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes
Balears.
Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a comercialització d’estades turístiques a
habitatges.

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2017, després d'un debat de totalitat, prengué en
consideració la proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, per 32 vots a favor, 22 en contra
i 3 abstencions.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de juliol de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)

D)

RGE núm. 7905/17, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
infraestructures educatives dins la present legislatura a les
illes d'Eivissa i Formentera.

RGE núm. 8032/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a Pla Ibsalut.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió quant a noves infraestructures
educatives que s'hagin de dur a terme la present legislatura
finançades mitjançant convenis amb els ajuntaments a les illes
d'Eivissa i Formentera? Detallau amb quins ajuntaments i
quines infraestructures educatives.
Palma, a 20 de juny de 2017
La diputada
Sara Ramón i Roselló

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'està executant durant aquesta legislatura alguna mesura
del "Pla Ibsalut 2020. Promoción de la salud" íntegrament o
parcialment?
Palma, a 27 de juny de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 8050/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagament.

B)
RGE núm. 7906/17, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
infraestructures educatives dins la present legislatura a
l'illa de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió quant a noves infraestructures
educatives que s'hagin de dur a terme la present legislatura
finançades mitjançant convenis amb els ajuntaments a l'illa de
Menorca? Detallau amb quins ajuntaments i quines
infraestructures educatives.
Palma, a 20 de juny de 2017
La diputada
Sara Ramón i Roselló

C)
RGE núm. 7907/17, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
infraestructures educatives dins la present legislatura a
l'illa de Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin total d'euros va cobrar l'any 2014 la Sra. Immaculada
Salamanca del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 27 de juny de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 8211/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a instalAlacions hípiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La conselleria d'Esports ens podria fer arribar una relació de
les instalAlacions hípiques existents a Mallorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió quant a noves infraestructures
educatives que s'hagin de dur a terme la present legislatura
finançades mitjançant convenis amb els ajuntaments a l'illa de
Mallorca? Detallau amb quins ajuntaments i quines
infraestructures educatives.
Palma, a 20 de juny de 2017
La diputada
Sara Ramón i Roselló

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 8212/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessorament mediambiental en relació amb les obres de
la carretera general de Menorca en el tram CiutadellaFerreries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quines mesures de control i quin assessorament tècnic a
nivell mediambiental ha dispensat la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca en relació amb les obres de
millora de la carretera general de Menorca en el tram
Ciutadella-Ferreries?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

J)
RGE núm. 8215/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxes
de gas natural a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat de tramitació es troba el projecte de
construcció i explotació de les xarxes de gas natural a
Menorca?
Palma, a 3 de juliol de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

H)
RGE núm. 8213/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tala
d'alzines coma conseqüència de les obres de la carretera
general de Menorca en el tram Ciutadella-Ferreries.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca que la tala de 41 alzines durant les obres de millora de la
carretera general de Menorca en el tram Ciutadella-Ferreries,
a la zona de l'entrada a la carretera d'El Pilar, s'ha fet seguint
criteris mediambientals?

RGE núm. 8216/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
per tal que arribi el gas natural a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu no s'han començat les obres de construcció
per tal que arribi el gas natural a Menorca?

Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 3 de juliol de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

I)
RGE núm. 8214/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alzines com a les obres de la carretera general de Menorca
en el tram Ciutadella-Ferreries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca que trasplantar 26 alzines durant el mes de juny, en ple
període vegetatiu dels arbres, en el transcurs de les obres de
millora de la carretera general de Menorca en el tram
Ciutadella-Ferreries, a la zona de l'entrada a la carretera d'El
Pilar, s'ha fet seguint criteris mediambientals?
Palma, a 3 de juliol de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

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 5 de juliol de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 8013/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a turisme incívic.
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.
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Quines iniciatives pensa dur a terme el Govern contra el
turisme incívic que s'està produint a diferents zones turístiques
de les Illes?
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normal funcionament i rendiment dels centres que alberguen a
aquests pacients.
Existeix a més un conflicte legal de drets que precisa, en la
nostra opinió, una millor regulació i una regulació nacional ja
que afecta drets fonamentals tals com el dret a la llibertat física,
a la integritat física i moral i a no sofrir tractes inhumans o
degradants, a la llibertat, i als principis de dignitat humana i
lliure desenvolupament de la persona.

Palma, a 26 de juny de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Per tot això Ciutadans - Partit de la Ciutadania presenta la
següent
Proposició no de llei

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de juliol de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 7911/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a eliminació de la subjecció mecànica, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
La subjecció mecànica o química de pacients amb malaltia
d'Alzheimer, demència senil o un altre tipus de demències o
malalties neurodegeneratives és una mesura excepcional que
limita la llibertat de moviments dels pacients i que solament ha
de ser presa en situacions excepcionals de risc per a la integritat
o bé dels pacients o bé de tercers. No obstant això, és
desgraciadament freqüent trobar-nos amb percentatges molt
elevats de pacients sotmesos a subjecció mecànica o química en
comparació d'estàndards d'altres nacions. És freqüent l'ús
d'aquestes subjeccions com a alternativa en casos
d'insuficiència de personal, la qual cosa és completament
contrària a la legalitat i a la lex artis. L'ús d'aquestes
subjeccions és, a més de contrari a la dignitat de les persones,
potencialment lesiu. Està demostrat que produeix atròfia
muscular, ulceres per decúbit, ferides, disminueix la mobilitat,
i incrementa la deterioració física i mental dels pacients
sotmesos a aquestes tècniques.
Per tot això i des de fa anys existeixen al nostre país
associacions i fundacions dedicades a promoure les residències
i els centres geriàtrics lliures de subjeccions. Basant-nos en la
seva experiència podem afirmar que és possible minimitzar l'ús
d'aquestes subjeccions i incrementar la seguretat i el benestar
dels pacients sense menyscapte de la seva seguretat. A més,
experiències d'altres països com Japó (on estan prohibides) o
EUA on es troben fortament limitades, indiquen també que és
possible regular i limitar el seu ús sense alterar sensiblement el

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Realitzar els canvis normatius precisos, després d'acord en
el Consell Interterritorial de Salut, perquè es procedeixi a
sol·licitar a tots els centres i residències geriàtrics o centres
d'assistència a persones amb malalties mentals o
neurodegenerativas, a portar un registre que inclogui almenys
els següents conceptes: Nombre total de pacients, estat mental
dels pacients, nombre de pacients amb subjecció mecànica,
causa que en motiva la necessitat, medicació que reben els
pacients i data i motiu d'instauració, caigudes sofertes pels
pacients, nombre de fractures, ferides i úlceres per decúbit i
necessitat d'alimentació forçada.
2. Realitzar els canvis normatius precisos, després d'acord en
el Consell Interterritorial de Salut, perquè es procedeixi a fer
obligatòria la revisió periòdica de la necessitat o no de
subjecció mecànica per part d'un facultatiu del Sistema
Nacional de Salut aliè al centre i sense cap relació amb
personal o propietaris que pogués suposar conflicte
d'interessos. Aquest facultatiu pertanyerà idealment al centre de
salut de l'àrea on estigui localitzada la residència o el centre
d'assistència de què es tracti.
3. Establir un programa d'instauració progressiva d'eliminació
de les subjeccions mecàniques mitjançant l'adopció d'incentius
per a aquelles residències o centres que s'inclinin per un sistema
lliure de subjeccions. Aquests incentius inclouran la
priorització d'aquestes residències en els concerts, així com, si
n'era el cas, millores en les seves condicions econòmiques.
4. Promoure mitjançant canvis en la normativa d'edificació les
reformes arquitectòniques i de mobiliari necessàries per
disminuir la necessitat de subjeccions.
5. Tractar, en el si del Consell Interterritorial, l'establiment d'un
horitzó temporal per eliminar dels concerts entitats que no
s'hagin adherit a un programa d'eliminació de subjeccions.
Palma, a 20 de juny de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta
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B)
RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a publicació dels informes de la
Intervenció General de la CAIB, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

temps possible, els informes de Control Financer de revisió de
fraccionaments de despeses en la tramitació de contractes
menors dels anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.
Palma, a 20 de juny de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
La transparència és un principi d'actuació de
l'Administració pública en virtut del qual l'Administració ha de
fer pública la informació necessària perquè els ciutadans
puguin avaluar-ne
la gestió.
La necessitat de transparència en l'actuació de
l'Administració està relacionada, avui més que mai, amb la
pròpia necessitat de legitimació democràtica d'aquesta i és un
instrument necessari per permetre controlar i avaluar l'actuació
de l'Administració, en especial la utilització dels recursos
públics, la participació efectiva dels ciutadans en els assumptes
públics i també l'exercici dels drets de les persones.
Tot i que l’organització Transparència Internacional no
inclou els informes interns com un indicador general de
transparència, la legislació estatal i autonòmica en aquest àmbit
aplica els criteris de transparència tant a la informació
elaborada per la pròpia administració com a la que aquesta té
en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de
l’exercici de les seves funcions.
Transparència Internacional, en els indicadors de les
comunitats autònomes per a l’any 2016, en l’apartat de
transparència economicofinancera, establia: “39. Es publiquen
els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per
part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de
Comptes), tant els de la comunitat autònoma com els de les
entitats del sector públic de la comunitat autònoma.” No
incloïa, com es pot veure, els informes d’auditoria o de
fiscalització interns elaborats per la mateixa administració, com
és el cas de la Intervenció General de la comunitat autònoma.
A pesar de la no-unanimitat en relació amb la necessitat de
donar publicitat activa als informes interns de la pròpia
administració, el grup proposant considera positiu que els
informes relacionats amb la fiscalització dels contractes i altres,
elaborats per la Intervenció General de la comunitat autònoma,
siguin públics i accessibles a través de la mateixa plataforma de
contractació o del portal de transparència de la CAIB.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
proposa les següents propostes de resolució:

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 1055/17 a 1059/17, 1061/17
a 1065/17 i 1099/17, presentades per la diputada Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a músics d’Es Migjorn Gran, d’Escorca,
d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Formentera, de
Fornalutx, de Lloseta, de Lloret de Vistalegre, d’Inca i de
Vilafranca de Bonany als quals se’ls han denegat
subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds presentades i les resolucions definitives de les
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 9 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 1170/17 a 1178/17 i 1229/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a companyies de
teatre d’Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar,
Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià i Sineu que se’ls han
concedit subvencions el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds presentades i les resolucions definitives de les
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
Palma, 9 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè en el termini de sis mesos pengi al portal web
de transparència o de contractació tots els informes elaborats
per la Intervenció General de la comunitat autònoma, des de
l'any
2012.

C)

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Intervenció General
de la comunitat autònoma a elaborar i publicar, en el menor

A les Preguntes RGE núm. 1435/17 a 1443/17,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a artistes plàstics

Ordre de Publicació
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d’Alaior, Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà,
Banyalbufar i Binissalem que se’ls han denegat subvencions
el 2016.
En el marc de la política de transparència d’aquest Govern,
tota la informació relativa a les diferents línies d’ajudes, les
convocatòries publicades, les propostes de resolució amb les
sol·licituds presentades i les resolucions definitives de les
concedides i denegades per l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any
2016 es troben a disposició del públic a la següent pàgina web:
http://www.illenc.cat/ca/subvencions/2016/
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Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 2402/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost de la participació a la World Travel
Market de 2016.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Palma, 9 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

G)
A la Pregunta RGE núm. 3290/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la renda social
garantida.

Ordre de Publicació
La nòmina dels mesos sol·licitats són:
Gener 2017: 339.395,34€.
Febrer 2017: 355.992,55€.

D)
A la Pregunta RGE núm. 1719/17, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del que disposa l'article 20
de la Llei 2/2016.
La Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme
sostenible, preveu al seu article 20 que la composició de la
Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible respectarà el principi
de presència equilibrada de dones i homes, d’acord amb el que
estableix l’article 16 de la llei orgànica 3/2007 per a la igualtat
efectiva de dones i homes.

S’annexa document amb la informació relativa al total
(stock) d’ajudes sol·licitades i concedides per municipi, des de
l’entrada en vigor de la llei.
Palma, 9 de maig de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
Així mateix, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de
dones i homes, al seu article 4 de representació equilibrada de
dones i homes preveu que la representació equilibrada de
presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi
el 60% ni sigui inferior al 40% del conjunt de persones.

H)

Actualment la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible
està conformada (entre titulars i suplents) per 57 persones, de
les quals 42% són dones.

A finals del passat mes de setembre es va detectar una serp.
La presència de serps invasores es detecta fora dels límits del
parc, al sud-est.

Palma, 2 de maig de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

PN Albufera: recentment s’han entregat a la Direcció del
Parc un total de 6 gàbies.

A les Preguntes RGE núm. 3379/17 a 3384/17,
presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a serps invasores a Mallorca (I a VI).

PN Llevant: actualment hi ha instal·lada una trampa.

E)

PN Albufera: està previst col·locat les 6 gàbies que s’han
lliurat a la direcció del parc.

A la Pregunta RGE núm. 2052/17, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris d'assignació de les
places de refugis i albergs.

PN Llevant: està previst col·locar-hi unes 30 trampes, amb
la finalitat de fer un cinyell de seguretat que eviti la seva
proliferació dins el parc.

Ordre de Publicació

El criteri d’assignació és estrictament l’ordre de petició.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Està previst col·locar-ne 6, 42 i 11, respectivament.
Sí, però de totes les opcions estudiades s’ha comprovat que
la gàbia amb esquer viu és amb molta la més efectiva.
El model de gàbia actual ha estat desenvolupat (a partir de
models anteriors) per part del projecte de control d’ofidis a
Eivissa i Formentera desenvolupat el 2016 pel Govern.
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A dia d’avui encara no hi ha dades.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A la Direcció General de Recursos Hídrics no ha tingut
entrada cap sol·licitud d’autorització per abocar materials
d’arrossegament pluvial provinents de la pedrera Ses Planes.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 3651/17, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment de recursos humans a salut
mental.
Un psicòleg a l’Hospital Son Espases per a l’atenció de
nens, joves i adults transsexuals. Acompanyament i
assessorament en tot el procés de canvi d’identitat sexual.
IBSMIA-ADULTS.
Un psiquiatre per a IBSMIA. Per a reforç de l’equip
d’Atenció a la Discapacitat de l’Institut Balear de Salut Mental
de la Infància i l’Adolescència (EADIBSMIA). Realitza a més
reforç a la Unitat Comunitària de Salut Mental de la Infància i
l’Adolescència (UCSMIA) de Manacor i Inca.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4351/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (2).
El 7 d’octubre de 2015 la Direcció General d’Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus va fer arribar a la
direcció general de Recursos Hídrics còpia de les diligències
d’investigació penal de la Fiscalia d’Àrea d’Eivissa. En aquell
moment es va sol·licitar visita d’inspecció als agents de Medi
Ambient.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Equip de suport Assertiu Comunitari (ESAC) a l’àrea de
Manacor, format per una psiquiatra; una infermera especialista
en salut mental; un terapeuta ocupacional; un treballador social.
Un psiquiatre a l’Hospital de Son Llàtzer que permet
millorar la cobertura dels ESACs.
Previsions any 2017
• Equip de suport Assertiu Comunitari (ESAC) a Menorca
format per una psiquiatra; una infermera especialista en
salut mental; un terapeuta ocupacional; un treballador
social;
• Un psicòleg clínic dins el projecte de prevenció del suïcidi
(primera fase de creació de l’observatori de suïcidi de les
Illes Balears). IBSMIA-ADULTS.
• Equip d’Hospital de Dia de psiquiatria a l’àrea de Manacor
per donar suport a usuaris amb trastorn mental com a recurs
intermedi entre l’hospitalització i la Unitat de salut mental.
Composat pels següents professionals:
- Un psiquiatre/a.
- Un psicòleg/a clínic/a.
- Un infermer/a especialista en salut mental.
- Un terapeuta ocupacional.
- Un treballador/a social.
- Un auxiliar d’infermeria.
Palma, 6 d’abril de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4350/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (1).

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4352/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (3).
El 23 de novembre de 2015 els agents de medi ambient
varen inspeccionar les instal·lacions de la pedrera Ses Planes
i varen constatar que no hi havia indicis d’abocament
contaminant.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4353/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (4).
L’única denúncia dels veïnats de la qual es té constància a
la direcció general de Recursos Hídrics és de juny de 2015,
còpia de la qual va remetre Fiscalia per octubre de 2015.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4354/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (5).
No s’ha emès cap informe tècnic pel que fa a la denúncia
dels veïnat; l’acta dels agents de medi ambient indica que no hi
ha indicis d’abocament contaminant. L’expedient obert de la
direcció general de Recursos Hídrics s’emmarca en les
diligències prèvies a un expedient sancionador. Es desconeix
si una altra direcció general del Govern ha emès informe al
respecte.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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A la Direcció General de Recursos Hídrics no consta
informe d’inspecció des de l’Ajuntament de Santa Eulària d'Es
Riu.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4508/17, presentada pel
diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a entitat esportiva (I).
No consta en la base de dades del Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears, cap entitat esportiva que hagi
registrat el número d’identificació fiscal G-07727240.
Palma, 12 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4355/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (6).
Fins a data d’avui no es té constància de l’ampliació de la
denúncia esmentada per part de la Fiscalia.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 4509/17 i 4511/17,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a data
d'inscripció (I i II).
En l’àmbit de competències de l’Estat correspon a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’assignació del
número d’identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats
que ho sol·licitin. En cas que no ho sol·licitin, l’Administració
Tributària pot procedir d’ofici a donar-los d’alta en el cens
d’obligats tributaris i assignar-los el número d’identificació
fiscal que els correspongui.

P)
Palma, 12 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

A la Pregunta RGE núm. 4356/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (7).

Ordre de Publicació
El 23 de novembre de 2015 els agents de medi ambient
varen inspeccionar les instal·lacions de la pedrera de Ses
Planes i varen constatar que no s'observaven indicis
d'abocament contaminant.
Palma, 11 de maig de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

T)
A la Pregunta RGE núm. 4510/17, presentada pel
diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a entitat esportiva (II).
No consta en la base de dades del Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears, cap entitat esportiva que hagi
registrat el número d’identificació fiscal G-57969545.
Palma, 12 de maig de 2017
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4357/17, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abocament de materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses
Planes (8).

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5179/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
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Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació
adjudicatària dels informatius d'IB3.

S’annexa document amb la informació relativa al total
(sotck) d’ajudes sol·licitades i concedides per municipi, des de
l’entrada en vigor de la llei.

Lament no poder aprofundir en detall la seva qüestió.
Palma, 18 de maig de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

La pregunta formulada suposa la cessió de dades de caràcter
personal, com són les dades laborals, del personal de LIQUID
MEDIA, SL i, per tant, del personal aliè a l’EPRTVIB.
Atès que l’àmbit del control parlamentari compren
únicament l’Ens, i no a empreses externes, en virtut de l’article
11 de la LOPD per la comunicació de dades de caràcter
personal de la plantilla de les empreses externes, es precisa el
consentiment exprés de l’interessat, atorgat en caràcter previ a
la cessió i suficientment informat de la finalitat a què es
destinaran les dades. En el present cas, en referir-se la pregunta
a dades laborals del personal d’una empresa externa, i com que
no es disposa del consentiment exprés per a la comunicació
d’aquestes dades, l’EPRTVIB no les pot facilitar, doncs el
contrari suposaria una vulneració de la LOPD.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 5957/17 a 6023/17,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a mancança de policia
local als municipis de les Illes Balears.
D’acord amb la comunicació realitzada per la Direcció
d’Emergències i Interior a tots els ajuntaments de les Illes
Balears durant el mes de juliol de 2016 sobre les mancances
d’efectius de Policia Local, les dades obtingudes són les que
figuren als documents següents:

S’ha repetit i informat diverses vegades que,
independentment dels noms i llinatges, el procediment ha estat
fet per a una empresa adjudicatària, que ha complert allò que
se li havia demanat, bàsicament requisits de preparació
acadèmica i experiència, les proves teòriques i pràctiques i una
entrevista personal.

Alaior-Es Mercadal
Escorca-Pollença
Porreres-Vilafranca de Bonany
Palma, 17 de maig de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Aquest procediment s’ha realitzat en compliment del que es
fixava als plecs, però IB3 no hi ha participat, només ha
controlat que el procés fos en tot moment correcte.

Ordre de Publicació
Santa Ponça, 15 de maig de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
V)

Y)
A les Preguntes RGE núm. 6253/17 a 6256/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat en sanitat, educació, serveis socials i la resta el mes
d'abril.

A la Pregunta RGE núm. 5649/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a persones ateses pel
SEPAP.

Total pendent de pagament a 30/04/2017 (deute comercial)
Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

La resposta consta d'un document annex amb la relació de
persones ateses pel SEPAP, per municipis de les Illes Balears.
Palma, 23 de maig de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Import de les operacions
(milers d’euros)
142.073,92
7.533,61
1.735,35
29.638,56

Palma, 23 de maig de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 5849/17, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la renda social
garantida març i abril de 2017.
La nòmina dels mesos sol·licitats són:
Març 2017: 382.845,87€
Abril 2017: 430.371,05€

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 6257/17, presentada pel
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import d'operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament d'abril.
L’import a 30 d’abril de 2017 és 11.858,11 milers d’euros
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Palma, 23 de maig de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 6258/17 a 6261/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 de maig de
2017.
Deute del Govern de les Illes Balears amb els consells
insulars (01/05/2017)
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

A)
Manteniment de la InterpelAlació RGE núm. 6400/17,
per al proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7909/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert a l'article 159.4 del Reglament de la cambra, accepta
el manteniment per al proper període de sessions de la
interpelAlació esmentada, relativa a política del Govern en
relació a l’anomenat Pla Juncker.

20.870.724,32
8.843.719,64
4.341.062,78
524.143,38

Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, 23 de maig de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 6262/17 a 6306/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 de maig de
2017.
Ateses les característiques de les respostes les podeu
consultar als següents enllaços:
Alaior-Es Migjorn Gran
Escorca-Pollença

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 6333/17 a 6355/17,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb diversos ajuntaments de les Illes
Balears a 1 de maig de 2017.
Ateses les característiques de la resposta les podeu
consultar en aquest enllaç.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia a pertànyer al Grup Parlamentari Popular i
incorporació al Grup Parlamentari Mixt del diputat Álvaro
Gijón i Carrasco.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2017, conformement amb l’establert a l’article 28
del Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 8047/17, presentat pel diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, mitjançant el qual comunica la voluntat de deixar de
pertànyer al Grup Parlamentari Popular i d'incorporar-se al
Grup Parlamentari Mixt.
Palma, a 5 de juliol de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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