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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

1.1. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Rebuig de convocatòria de sessió plenària
extraordinària sol·licitada per catorze diputats dels Grups
Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears
i Mixt (RGE núm. 9591/17).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de setembre de 2017, rebutjà, per 8 vots a
favor, 9 en contra i 1 abstenció, la sol·licitud de sessió plenària
extraordinària esmentada.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de setembre de 2017, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 10096/17, del Grup Parlamentari
Popular, de suport a la família i a la maternitat.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE SUPORT A LA FAMÍLIA I
A LA MATERNITAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

2. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS

La família configura el nostre desenvolupament social,
econòmic, polític, ètic i cultural. La família té també un paper
decisiu com a factor de vertebració i instrument de cohesió
social, com a mecanisme impulsor de la solidaritat
intrageneracional i intergeneracional i com a via singular per al
lliure desenvolupament de la personalitat de la ciutadania.

Ordre de Publicació
A)
Validació del Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en
matèria d'habitatge a les Illes Balears (RGE núm. 9442/17).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 4 de setembre de 2017, després d'un
debat de totalitat, validà el decret llei esmentat per 29 vots a
favor, 24 en contra i 4 abstencions.
A la mateixa sessió es rebutjà la seva tramitació com a
projecte de llei per 25 vots a favor, 32 en contra i cap
abstenció.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

És per això, que existeix un progressiu consens respecte de
la necessitat de protegir a la família com un dels elements
fonamentals i com a unitat essencial de la societat. La família
ha de ser considerada com un element amb capacitat de
contribuir a la construcció i millora de la societat.
L'evolució històrica i la complexitat progressiva de
l'organització social troben reflex i acolliment en la família com
a institució en permanent evolució. Fórmules de convivència
que sense ser noves eren fins ara infreqüents tenen cabuda en
la família com a estructura bàsica de la societat i com a mitjà
natural de desenvolupament i creixement de la persona. Per
això és deure dels poders públics reconèixer i emparar a la
família i totes les seves manifestacions i formes d'organització,
donant-los un especial suport i protecció.
Aquest suport no ha de tenir un afany intervencionista,
considerant que estem tractant de la institució més propera a les
persones i que, per tant, ha de ser tractada amb el màxim
respecte a la seva autonomia organitzativa i a les llibertats
individuals dels seus membres. Aquest suport ha de
considerar-se, més aviat, com un deure de justícia, en
reciprocitat a l'aportació que les famílies fan a la societat.
El suport a la família i als nuclis de convivència ha de
respondre necessàriament a la complexitat de la nostra societat
i ha de donar solució a les diferents situacions que impedeixen
o dificulten tant la formació i constitució de noves famílies o
grups estables de convivència com el desenvolupament integral
de les ja constituïdes.
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El marc legal de suport que es planteja té un enfocament
integral, assegurant la protecció social, econòmica i jurídica de
les famílies de forma global i estable en el temps, per la qual
cosa resulta especialment oportú que les Illes Balears disposi
del marc normatiu de rang adequat i d'acord amb el
desenvolupament de la qualitat de vida de les famílies,
reconeixent el seu dret a rebre els recursos i prestacions
suficients, potenciant la funció de protecció social que sempre
han tingut en moments de dificultats i garantint una resposta
eficaç davant els supòsits de vulnerabilitat.
La present llei s'estructura en un títol preliminar i tres títols
més, una disposició derogatòria, quatre disposicions
addicionals i dues disposicions finals. El títol preliminar recull
les disposicions generals que regiran la present llei, mentre que
el títol I se centra en les mesures que s'aplicaran per a la
protecció, atenció i suport a les famílies. El títol II es correspon
amb l'efectiva protecció a la maternitat, i el títol III regula la
cura dels fills en els casos de nul·litat del matrimoni, el divorci
o la separació judicial dels pares.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i finalitat
La present llei té per objecte reconèixer a la família com a
estructura bàsica de la societat balear i àmbit natural de
desenvolupament de la persona, regular l'obligació que els
poders públics de les Illes Balears tenen de donar suport i
protegir a les famílies i a tots els seus membres, a més d'establir
el marc legal que permeti dissenyar i desenvolupar una política
integral de suport a les famílies en tots els àmbits.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. Seran persones destinatàries de la present llei, sempre que
siguin residents en qualsevol municipi de les Illes Balears:
a) Les persones unides entre si per matrimoni o inscripció
en el Registre de Parelles Estables; els seus ascendents; les que
d'elles depenguin per filiació, adopció, tutela o acolliment, i les
que tinguin al seu càrrec, sempre que formin un nucli estable de
convivència.
b) Les persones individuals juntament amb els seus
ascendents; aquelles que d'elles depenguin per filiació, adopció,
tutela o acolliment, i les que tinguin al seu càrrec, sempre que
formin un nucli estable de convivència.
c) La dona gestant i la dona o home en procés d'adopció en
solitari que hagin formalitzat un acolliment familiar preadoptiu.
2. Les prestacions i mesures de suport derivades de la present
llei podran aplicar-se també a les persones que visquin soles o
en grups de convivència no familiars quan així es prevegi en la
normativa aplicable.
Article 3
Transversalitat
1. Totes les administracions públiques de les Illes Balears, així
com les seves diferents àrees de gestió, amb competència en
qualsevol de les matèries afectades per la present llei hauran de
tenir una implicació directa i continuada en la seva aplicació,

per a això s'articularà un sistema que permeti la comunicació i
col·laboració permanent entre ells, especialment en els àmbits
familiar, laboral, educatiu, sanitari, d'igualtat i de serveis
socials.
2. En particular, el Govern de les Illes Balears, a través dels
departaments competents, proveirà actuacions de cooperació
amb els Consells Insulars, Ajuntaments i altres institucions
públiques, així com la col·laboració amb els organismes i
entitats privades, a fi de promoure i fomentar la participació en
les actuacions de protecció, assistència i suport a la família.
Article 4
Principis rectors
a) Principi de llibertat.
Es respectarà sempre la llibertat d'organització de la vida
familiar i de la convivència en el respecte a la dignitat i els
drets essencials de les persones que integren la família, d'acord
amb el règim jurídic que resulti d'aplicació.
b) Principi d'igualtat.
Es reconeixerà i respectarà la igual dignitat d'homes i dones,
la igualtat dels seus drets i la seva coresponsabilitat en la vida
familiar.
c) Principi de responsabilitat pública.
Es garantirà la protecció integral de la família en els termes
d'aquesta llei i es dispensarà atenció específica a les famílies
definides com d'especial consideració en aquesta llei.
d) Principi de participació.
Es fomentarà la participació de les famílies en el disseny i
desenvolupament de les polítiques que els afectin, a través de
les associacions familiars i d'altres organitzacions
representatives reconegudes legalment.
e)Principi de proximitat.
Es procurarà facilitar la màxima accessibilitat i proximitat
al ciutadà dels recursos d'atenció i suport a la família, tenint en
compte l'organització territorial existent en les Illes Balears.
f) Principi de continuïtat.
Es garantirà pels poders públics de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears la continuïtat i estabilitat de les polítiques
familiars, procurant que el seu disseny i desenvolupament es
dugui a terme amb el màxim consens polític i social assolible.
g) Principi de generalitat.
Les polítiques de suport a les famílies tindran com a
finalitat bàsica la protecció de totes les famílies de les Illes
Balears, sense perjudici del desenvolupament d'actuacions
dirigides a resoldre determinades necessitats o situacions que
precisin d'un suport més específic per a aquelles famílies
d'especial consideració.
Article 5
Objectius
Són objectius de les polítiques públiques de suport a la
família en les Illes Balears:
a) Reconèixer a la família com a unitat social bàsica, com
a agent integrador de transmissió de valors ètics i de
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convivència, sociabilitat, educador, protector i com a
instrument de cohesió social.
b) Garantir una política coordinada i integral d'atenció a la
família en les actuacions gestionades pel Govern de les Illes
Balears per millorar la seva qualitat de vida i donar cobertura
a les seves necessitats bàsiques.
c) Promoure la conciliació entre la vida personal, familiar
i laboral, facilitant tant el desenvolupament individual de la
persona com el del seu entorn familiar.
d) Establir actuacions que permetin potenciar la igualtat de
participació i oportunitats a les famílies definides en aquesta
llei com d'especial consideració.
e) Crear les condicions necessàries per al foment de
l'exercici positiu de la parentalitat.
f) Establir una protecció real i efectiva de la maternitat.
TÍTOL I
MESURES DE PROTECCIÓ, ATENCIÓ I SUPORT A
LES FAMÍLIES
Capítol I
De les famílies d'especial consideració
Article 6
Concepte
1. A l'efecte d'aquesta llei són famílies d'especial consideració
aquelles que han de tenir una atenció prioritària i/o específica
als programes i actuacions dissenyades pel Govern de les Illes
Balears, per requerir l'adopció de mesures singularitzades
derivades de la seva situació sociofamiliar.
2. Les administracions públiques balears desenvoluparan una
política específica de suport a les necessitats d'aquestes unitats
familiars.
Article 7
Grups de famílies d'especial consideració
Tenen la qualificació de famílies d'especial consideració les
següents:
a) Famílies nombroses.
b) Famílies monoparentals.
c) Famílies amb majors a càrrec.
d) Famílies amb persones amb discapacitat.
e) Famílies amb persones dependents a càrrec.
f) Famílies en situació de vulnerabilitat.
Article 8
Famílies nombroses
Tenen la consideració de famílies nombroses aquelles que
reuneixen les condicions que determina la normativa vigent de
protecció de les famílies nombroses.
Article 9
Famílies monoparentals
A l'efecte de la present llei, s'entén per família
monoparental el nucli familiar compost per un únic progenitor
i els fills al seu càrrec, sempre que constitueixi l'únic
sustentador de la família.
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Article 10
Famílies amb persones majors a càrrec
A l'efecte de la present llei, s'entén per família amb persones
majors a càrrec aquella en la qual convisqui algun ascendent o
familiar major de 65 anys, que no tingui rendes anuals
superiors a la quantitat que es fixi en la legislació reguladora de
l'impost sobre la renda de les persones físiques per aplicar el
mínim per ascendent.
Article 11
Famílies amb persones amb discapacitat
A l'efecte de la present llei, s'entén per família amb persones
amb discapacitat a càrrec aquella en la qual convisqui algun
descendent, ascendent o parent que acrediti un grau de
discapacitat igual o superior al 33 %, que no tingui rendes
anuals superiors a la quantitat que es fixi en la legislació de
l'impost sobre la renda de les persones físiques per aplicar el
mínim per discapacitat.
Així mateix, es considera família amb persona amb
discapacitat aquella en la qual algun dels progenitors tingui
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
Article 12
Famílies amb persones dependents a càrrec
Tenen la consideració de famílies amb persones dependents
a càrrec aquelles en les quals convisquin persones que tinguin
reconeguda la situació de dependència, d'acord amb la
normativa vigent.
Article 13
Famílies en situació de vulnerabilitat
Tenen la consideració de famílies en situació de
vulnerabilitat aquelles que es trobin en situació d'exclusió o en
risc d'exclusió social; famílies en el si de les quals es produeixi
violència familiar, així com aquelles que així es qualifiquin en
virtut de les especials circumstàncies socioeconòmiques que els
afectin.
Capítol II
Mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral
Secció 1a
Principis rectors
Article 14
Principis rectors de la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral
Les actuacions de les administracions públiques de les Illes
Balears es regiran pels següents principis en relació a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral:
a) L'adopció de mesures que assegurin la conciliació del
treball i de la vida personal i familiar com a mitjà per garantir
un entorn favorable per a la creació i lliure desenvolupament de
les famílies i el foment de la natalitat, així com l'accés, la
permanència i la promoció laboral de les persones que hagin
assumit alguna responsabilitat familiar.
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b) La implicació en termes d'igualtat dels homes i les dones
en la cura, atenció i desenvolupament de la família, promovent
la voluntària coresponsabilitat en les tasques i obligacions
familiars, respectant el lliure acord de les parts en la seva
distribució.
c) La sensibilització social sobre la necessitat de
compatibilitzar les obligacions familiars i laborals sense que
això suposi un menyscapte de la condició professional.
d) El foment de la implicació i responsabilitat de la pròpia
família a l'educació i atenció d'aquells dels seus membres que
ho precisessin.
Secció 2a
Àmbits d'actuació
Article 15
Adopció de mesures
1. El Govern de les Illes Balears establirà en tots els seus
centres i serveis mesures per facilitar la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral de les empleades i empleats públics
amb responsabilitats familiars, compatibles amb el correcte
desenvolupament del servei i amb els drets de conciliació
reconeguts en la normativa d'aplicació.
2. El Govern de les Illes Balears promourà, en col·laboració
amb els agents econòmics i socials més representatius, que les
empreses que realitzin activitats en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears adoptin mesures dirigides a
facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
seu personal amb polítiques empresarials familiarment
responsables, tenint present la realitat territorial de les Illes
Balears . Per aconseguir-ho:
a) Es fomentarà l'adopció de mesures d'aquest tipus en la
negociació col·lectiva.
b) Es considerarà la responsabilitat familiar com un dels
principals criteris en la responsabilitat social de les empreses.
c) Es realitzarà un anàlisi dels convenis col·lectius existents
en les Illes Balears que incloguin
Document generat per l'aplicació mesures tendents a millorar
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la
implantació de la igualtat efectiva entre treballadors i
treballadores, analitzant el grau de compromís de
l'organització.
d) S'adoptaran les mesures oportunes per fomentar
l'aplicació d'horaris racionals i flexibles en les empreses balears
, i així millorar tant la seva productivitat com la satisfacció i
optimització del clima laboral.
e) S'adoptaran mesures per incentivar a les empreses que
proporcionin als seus empleats serveis destinats a facilitar la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
f) Es fomentarà, en les subvencions a empreses, com a
criteri de baremació, l'adopció de mesures que promoguin la
responsabilitat social i que facilitin la conciliació dels seus
treballadors.
3. El Govern de les Illes Balears promourà en l'àmbit educatiu
actuacions conduents a facilitar la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral amb activitats tals com:
a) Millora dels serveis fora de l'àmbit lectiu mitjançant
l'obertura de centres durant els dies laborables no lectius i
vacances escolars, així com mitjançant l'ampliació de l'horari
d'obertura dels centres durant els dies lectius establerts pel
calendari escolar, per atendre a l'alumnat menor de 12 anys, en

col·laboració, si escau, amb les associacions de pares i mares
i els municipis, als centres educatius públics.
b) Ampliació de la xarxa de centres d'atenció a la infància
i incentivant en l'àmbit laboral la seva creació mitjançant ajudes
o beneficis fiscals.
4. Els plecs de clàusules administratives particulars de les
licitacions que convoquin les administracions públiques de les
Illes Balears assenyalaran la preferència en l'adjudicació dels
contractes a les proposicions presentades per empreses
públiques o privades que estableixin en favor dels seus
treballadors i treballadores mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, sempre que aquestes proposicions
igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de
vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació,
respectant la normativa vigent.
5. El Govern de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves
competències, promourà ajudes i prestacions econòmiques
temporals per a aquelles famílies en què, d’acord als ingressos
obtinguts l'any anterior, cap dels membres estigués obligat a
presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les
persones físiques corresponent al període en curs, o per a
aquelles que no superant els ingressos fixats per a l'exempció
de l'obligació de presentar la declaració estiguessin obligades
únicament per percebre imports de més d'un pagador.
6. El Govern de les Illes Balears promourà per als treballadors
i treballadores d'empreses privades i facilitarà per als
treballadors i treballadores al seu servei, en aquells casos en
què el lloc concret ho permeti, la possibilitat de
desenvolupament del treball mitjançant modalitats que no
requereixin presència física en el mateix, sempre que aquesta
mesura sigui compatible amb la consecució dels objectius
laborals previstos.
7. El Govern de les Illes Balears realitzarà un reconeixement
públic a aquelles empreses que implantin mesures de
conciliació i de suport a la família.
Article 16
Igualtat d'homes i dones i coresponsabilitat
El Govern de les Illes Balears promourà la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones en aplicació de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Article 17
Sensibilització
1. El Govern de les Illes Balears realitzarà campanyes de
sensibilització destinades a:
a) Facilitar informació a la societat sobre els permisos,
llicències, excedències i mesures vigents en matèria de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
b) Promoure la participació corresponsable entre homes i
dones en l'activitat professional i vida familiar.
c) Conscienciar a la societat sobre els beneficis de la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral per al foment
de la natalitat.
2. Els mitjans de comunicació de titularitat pública i les
empreses de comunicació social que explotin una concessió o
autorització d'un servei de comunicació audiovisual en l'àmbit
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del territori de les Illes Balears atendran als principis generals
recollits en l'article 6 de la present llei, incloent a la seva
programació accions tendents a promoure la coresponsabilitat
i l'eliminació d'estereotips sexistes.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears
fomentaran que el conjunt dels mitjans de comunicació social
desenvolupin un paper actiu en l'eliminació de discriminacions
de gènere i en el foment de la coresponsabilitat com un valor
social.
Capítol III
Mesures de suport a la família
Secció 1a
Mesures materials
Article 18
Mesures en matèria d'habitatge
El Govern de les Illes Balears fomentarà l'adquisició,
lloguer, rehabilitació i promoció d'habitatges, en el marc d'un
pla específic encaminat a ordenar la gestió social de l'habitatge
d'acord amb els requisits i condicions que s'estableixin. Per
aconseguir aquest objectiu, es desenvoluparan entre d’altres les
següents actuacions adreçades a impulsar i promoure
programes d'accés a l'habitatge que s'adaptin a les necessitats
i circumstàncies de les famílies qualificades en aquesta llei com
d'especial consideració.
Article 19
Mesures en matèria d'ocupació
1. Es potenciaran, en matèria de formació a l'ocupació, les
ajudes a la conciliació per a aquells aturats que tinguin fills
menors o familiars dependents, d'acord amb els criteris i
condicions que s'estableixin en la corresponent normativa
reguladora.
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7. S'impulsarà a les empreses que desenvolupin projectes
tècnics encaminats a facilitar l'autonomia personal i familiar, a
promoure la conciliació familiar o la responsabilitat social.
8. S'adaptaran les mesures oportunes per potenciar a les
empreses amb projectes d'inserció social. Així mateix, es
promouran programes integrals per afavorir la inserció laboral
de persones en risc d'exclusió o amb especials dificultats
d'integració al mercat de treball.
9. Es fomentaran al territori, a través de les estructures locals
o insulars, les accions de formació adreçades a professionals i
empreses familiars per millorar la seva ocupacionalitat.
Article 20
Mesures en matèria d'educació
1. L'administració pública de les Illes Balears promourà
l'adopció de beneficis fiscals i atorgarà ajudes en concepte de
menjador escolar i material curricular a les famílies en funció
del seu nivell d'ingressos i del nombre de membres de la unitat
familiar, tenint en compte especialment a aquelles qualificades
com d'especial consideració.
2.- En els mateixos termes que els assenyalats a l'apartat
anterior, les administracions competents promouran ajudes en
matèria de transport escolar.
3.- L'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears fomentarà la realització d'estudis de capacitació i
formació permanent, així com l'estudi d'idiomes, afavorint
l'accés a aquelles persones pertanyents a famílies d'especial
consideració.
4. L'educació en valors relacionats amb la família, la
coresponsabilitat i l'educació afectiva emocional, formarà part
transversalment de l'àmbit curricular, del material didàctic i del
projecte educatiu del centre.

2. El Govern de les Illes Balears adoptarà mesures que
afavoreixin l'accés a l'ocupació de les famílies qualificades
d'especial consideració, d'acord amb els termes establerts en la
legislació vigent i de conformitat amb les bases definides en
cada convocatòria.

5. El Govern de les illes Balears garantirà una educació
inclusiva que satisfaci les necessitats d'aprenentatge i faciliti el
desenvolupament de les potencialitats de cada alumne tenint en
compte les diferents situacions familiars.

3. En les convocatòries d'ajudes i subvencions relacionades
amb el foment de l'ocupació es prendrà en consideració la
situació sociofamiliar de la persona a contractar.

6. Es posaran en marxa programes de “escoles de pares o
famílies”, amb l'objectiu d'ajudar a les famílies amb menors al
seu càrrec per tal que puguin desenvolupar adequadament les
seves funcions cuidadores, educatives i socialitzadores.

4. Als programes d'orientació i formació para persones aturades
es prioritzarà a aquelles que pertanyin a unitats familiars
qualificades com d'especial consideració, atorgant-se, si escau,
beques i ajudes adequades a les circumstàncies personals dels
participants en aquestes accions formatives.
5. Es facilitaran mitjançant línies d'ajudes i l'assessorament
tècnic precís les accions dirigides a l'autoocupació i totes
aquelles que suposin la creació de llocs de treball.
6. El Govern de les Illes Balears establirà ajudes que
afavoreixin, d'acord amb les circumstàncies sociofamiliars, la
posada en marxa d'iniciatives emprenedores d'àmbit local que
donin lloc a empreses i la creació d'empreses familiars, així
com el relleu generacional en aquestes últimes.

Article 21
Mesures en matèria de cultura, esport, oci i temps lliure
1. Les administracions públiques facilitaran l'accés, ús i gaudi
de les seves instal·lacions culturals, esportives i d'oci per part
de les famílies, promovent condicions especials per a aquelles
famílies que es qualifiquen en aquesta llei com d'especial
consideració.
2. Es fomentarà la realització d'aquest tipus d'activitats com a
manera d'enfortir els vincles familiars.
3. S'impulsaran activitats de temps lliure i oci, especialment
durant els períodes vacacionals escolars, que contribueixin a
facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en
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funció de les necessitats familiars i de desenvolupament
personal dels integrants de la unitat familiar.
Article 22
Mesures en matèria de serveis socials
1. El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures
oportunes per garantir especialment les necessitats familiars, a
través del desenvolupament d'actuacions socials.
2. En matèria de serveis socials, el Govern de les Illes Balears
dissenyarà mesures de suport encaminades a facilitar una
dinàmica familiar positiva, la solució de problemes i la presa de
decisions, a més de potenciar i desenvolupar els recursos
familiars.
3. Es garantirà en qualsevol actuació l'interès superior del
menor, adoptant les mesures adequades per a la seva protecció,
les quals s'aplicaran preferentment en el seu entorn familiar, o,
en última instància, a través dels serveis especialitzats
dependents del Govern de les Illes Balears.
4. Es promourà l'existència de serveis i infraestructures
adequades per a l'atenció de les persones amb necessitats
específiques, dins i fora del domicili familiar d'acord amb la
normativa vigent.
5. Es posaran en marxa programes o infraestructures, com ara
els centres de suport i trobada familiar, que ofereixin suport a
tots i cadascun dels membres de la família a través de diversos
serveis de caràcter gratuït, personalitzat i confidencial atesos
per equips multidisciplinaris.
Article 23
Mesures en matèria de serveis sanitaris

2. Així mateix, les administracions públiques les Illes Balears
fomentaran la col·laboració públic-privada per a la formació de
les persones majors a les noves tecnologies orientada a afavorir
l'envelliment actiu.
3. Es promourà l'accés a l'equipament i tecnologia informàtica
per a les famílies, així com als serveis de transmissió
electrònica de dades en tot el territori.
4. El Govern de les Illes Balears promourà programes
d'intervenció soci-educativa familiar per abordar les noves
tecnologies des de la perspectiva de la promoció de la salut.
Article 25
Mesures en matèria de consum
1. El Govern de les Illes Balears garantirà l'accés de les
famílies a l'educació i formació en matèria de consum amb vista
a que puguin desenvolupar un comportament lliure, racional i
responsable en el consum de béns i en la utilització de serveis.
2. Es promourà la realització de jornades i el desenvolupament
de programes específics en matèria de consum familiar per al
coneixement dels seus drets i les vies per exercir-los i
exigir-los.
3. A través dels canals generals informatius en matèria de
consum s'adoptaran les mesures apropiades per garantir que els
productes, béns i serveis posats a la disposició de les famílies
incorporin o permetin un accés directe a una informació i
publicitat objectiva, veraç, eficaç i suficient.
4. Seran productes, béns i serveis objecte d'especial atenció,
control i vigilància per part dels poders públics els serveis
essencials i béns de primera necessitat per a les famílies.

En matèria sanitària es fomentaran les polítiques de
prevenció i d'hàbits saludables des de l'àmbit familiar, per a
això:
a) S'adoptaran les mesures necessàries per garantir una
adequada informació i formació dels cuidadors dels pacients en
l'entorn familiar; especialment en el cas de malalties infantils.
Així mateix, la informació i atenció sanitària estaran adaptades
a les famílies amb especials dificultats. De la mateixa manera,
hauran de tenir-se en compte les necessitats sorgides en
situacions sanitàries d'especial impacte familiar.
b) Es promourà un sistema de suport a les famílies que
tinguin a algun dels seus membres desplaçats per rebre
tractament ambulatori o hospitalari, així com per sufragar les
despeses derivades de tractaments fora de la nostra comunitat
autònoma.

5. Seran objecte d'atenció prioritària per part dels poders
públics les famílies d'especial consideració com a col·lectius de
consumidors especialment protegibles.

Article 24
Mesures en matèria de noves tecnologies

Article 27
Principis generals

1. El Govern de les Illes Balears adoptarà mesures que
promoguin la impartició de cursos de formació a les noves
tecnologies de la informació, dirigits a afavorir el seu ús
familiar, tant per permetre que els progenitors puguin realitzar
un control adequat de l'ús d'aquelles per part dels menors, com
per impulsar la seva utilització com a recurs educatiu i de
comunicació.

El Govern de les Illes Balears establirà i promourà mesures
tributàries de protecció a les famílies en l'àmbit de les seves
competències, procurant una adequada coordinació entre
aquelles i les polítiques sectorials de promoció a la família que
la comunitat emprengui.

Article 26
Mesures en matèria de turisme
El Govern de les Illes Balears promourà el
desenvolupament del turisme familiar en l'àmbit de la
Comunitat Autònoma dels Illes Balears mitjançant ajudes
destinades a la millora de les infraestructures turístiques, així
com mitjançant actuacions de promoció turística.
Secció 2a
Mesures fiscals
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Article 28
Pla fiscal

Article 34
Ajudes per a la conciliació

1. El Govern de les Illes Balears elaborarà un Pla fiscal de
suport a les famílies que contempli, preferentment, l'adopció de
beneficis fiscals en els impostos sobre la renda de les persones
físiques, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i sobre successions i donacions, així com la
inclusió d'exempcions i bonificacions en les taxes i preus
públics, especialment per a aquelles famílies definides com
d'especial consideració.

El Govern de les Illes Balears posarà en marxa ajudes per
la conciliació de la vida familiar i laboral, principalment
mitjançant les següents línies de actuació:
- Ajudes a persones treballadores que es trobin en situació
d'excedència o reducció´ de jornada de treball per a la cura de
fills o de filles.
- Ajudes a persones treballadores que es trobin en situació´
d'excedència o reducció´ de jornada de treball per a la cura de
familiars en situació´ de dependència o extrema gravetat
sanitària.
- Ajudes per la contractació´ de persones treballadores per
a la cura de fills o de filles menors.

2. Aquest Pla Fiscal haurà de revisar-se cada dos anys i
adaptar-se a les necessitats existents en aquest moment.
Article 29
Informe pressió fiscal

Article 35
Altres prestacions

El projecte de Pressupostos Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears haurà de comptar amb un
informe que valori i analitzi la pressió fiscal a les famílies que
suposaria
l'aprovació d'aquests pressupostos.

Sense perjudici de les ajudes econòmiques recollides en els
articles anteriors, el Govern de les Illes Balears podrà establir
altres prestacions econòmiques per a l'atenció de necessitats o
situacions familiars que així ho precisin.

Secció 3a
Prestacions econòmiques

Capítol IV
Mesures administratives, participació i sensibilització

Article 30
Ajudes d'integració familiar

Article 36
Perspectiva de família

El Govern de les Illes Balears fomentarà les ajudes per a la
integració familiar, amb caràcter periòdic o d'emergència
puntual, a fi de preservar el manteniment de les unitats
familiars amb menors al seu càrrec, evitant l'internament
d'aquests en centres residencials o l'adopció de mesures de
protecció que impliquin la separació dels menors del seu nucli
familiar.

1. Les administracions públiques de les Illes Balears integraran
en les seves decisions i actuacions sectorials la perspectiva
familiar, tenint en compte l'impacte de les polítiques socials i
econòmiques en les famílies, amb l'objectiu últim de millorar
les seves condicions de vida.

Article 31
Ajudes d'urgència
Les administracions públiques de les Illes Balears
garantiran l'existència d'ajudes d'urgència destinades a resoldre
les situacions de necessitat que afectin a famílies que s'han vist
privades dels mitjans de vida més imprescindibles.
Article 32
Ajudes a famílies d'especial consideració
El Govern de les Illes Balears garantirà anualment la
convocatòria d'ajudes directes o indirectes adreçades a les
famílies considerades d'especial consideració en la present llei.
Article 33
Ajudes per part o adopció múltiple
El Govern de les Illes Balears garantirà anualment la
convocatòria d'ajudes destinades a donar suport a les famílies
amb fills i filles nascuts de parts múltiples o procedents
d'adopció múltiple, amb la finalitat de col·laborar en les
despeses extraordinàries ocasionades per aquests fets.

2. En el procés d'aprovació de les polítiques públiques que
afectin a la família (socials, educatives, d'habitatge, d'ocupació,
fiscals, etc.), s'estableix l'obligació de realitzar un Informe
d'Impacte Familiar, amb l'objecte de considerar l'impacte
social, econòmic i demogràfic de les polítiques públiques a
llarg, mitjà i curt termini en el conjunt de les llars, especialment
dels més nombrosos o vulnerables.
3. En la tramitació de les disposicions generals que afectin
especialment als drets de les famílies prevists en aquesta llei es
donarà audiència a les entitats i associacions representatives per
a la seva participació.
Article 37
Informació
L'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en coordinació amb la resta d'administracions
públiques i altres entitats, elaborarà una guia de recursos per a
les famílies de les Illes Balears que s'actualitzarà anualment i
que oferirà informació detallada i completa dels serveis que
s'ofereixen a les Illes Balears adreçats a les famílies.
Article 38
Subvencions
El Govern de les Illes Balears promourà ajudes adreçades
a les administracions públiques i entitats sense ànim de lucre
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que assumeixin el desenvolupament d'actuacions i programes
que facilitin la conciliació personal, familiar i laboral, els
destinataris finals de la qual siguin les famílies, especialment
aquelles que per la seva situació econòmica més ho precisin.
Article 39
Comissió Interdepartamental
En matèria de política familiar i per garantir el compliment
dels principis i objectius d'aquesta llei es crearà una comissió
interdepartamental en la qual estaran presents, en qualsevol cas,
representants de les àrees de serveis socials, sanitat, educació,
i ocupació.
Article 40
Associacionisme familiar
1. El Govern de les Illes Balears impulsarà l'associacionisme
familiar com a forma de representació dels interessos de la
família, establint canals de coordinació que permetin una
comunicació fluïda i eficaç.
2. Així mateix, s'establiran vies adequades de col·laboració en
el desenvolupament de programes d'interès per a les famílies,
facilitant la difusió i sensibilització sobre la funció que aquestes
associacions exerceixen.
3. S'establiran mesures de reconeixement a aquelles
associacions i entitats que exerceixin actuacions específiques
en defensa, protecció i promoció dels valors familiars.
TÍTOL II
MATERNITAT
Article 41
De protecció de la maternitat
El Govern de les Illes Balears , en l'àmbit de les seves
competències, promourà la protecció i l'atenció social a la
maternitat, mitjançant el disseny de mesures i actuacions
adreçades a garantir i protegir el dret de la dona embarassada
a ser mare, especialment el de les dones que es trobin en
situació de desemparament o risc social, propiciant
l'establiment dels mitjans necessaris de caràcter social, jurídic,
educatiu, sanitari o assistencial que permetin aconseguir
aquesta finalitat.
Article 42
Àmbit d'aplicació de la protecció de la maternitat
1. La dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi en
situació de desprotecció i/o risc d'exclusió social que tingui el
seu domicili o residència al territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears tindrà dret a ser assessorada sobre com
superar qualsevol conflicte que l'embaràs li pugui suposar i a
ser informada, de forma personalitzada, sobre les ajudes i els
suports que pot rebre, atès les seves circumstàncies particulars,
per culminar el seu embaràs i superar amb èxit la criança del
seu fill o filla o dels seus fills i/o filles.
2. Aquesta llei és aplicable a tot l'àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i a totes les
administracions públiques de les Illes Balears.

Article 43
Principis rectors
1. Tota dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi
en una situació d'especial risc social o desemparament, tindrà
dret a ser assessorada i informada de forma personalitzada
sobre les ajudes i els suports que pot rebre per exercir el seu
dret a ser mare i la millor atenció al seu fill o filla.
2. A aquests efectes, des de l'Institut Balear de la Dona, es
potenciarà el Centre d'Informació de la Dona amb la finalitat
d'oferir i subministrar informació detallada sobre els recursos
de protecció social existents d'àmbit estatal, autonòmic i local,
tant públics com a privats, adequats a les seves necessitats i,
especialment, els referents a salaris d'inserció social, ajudes a
la maternitat, ajudes en matèria de residència i suports a la
reinserció laboral.
3. Igualment, en aquests punts s'orientarà a la dona sobre com
accedir a aquestes ajudes i es col·laborarà amb ella en la
tramitació i la gestió quan sigui necessari.
Article 44
Directrius d'actuació
De conformitat amb les finalitats i els principis establerts,
l'orientació de les polítiques d'atenció social a la maternitat
quedarà estructurada en atenció a les següents directrius:
a) El suport a la maternitat i la protecció del concebut no
nascut com a principis de l'estat de benestar social de la
comunitat de les Illes Balears.
b) La potenciació de caràcter transversal de les polítiques
socials de protecció de la maternitat i les seves respectives
organització i instrumentació, en tots els àmbits d'actuació de
la comunitat de les Illes Balears.
c) L'impuls de mesures per evitar embarassos no desitjats,
amb especial atenció a les adolescents, amb polítiques de
promoció, informació, formació i fàcil accés a la planificació
familiar.
d) El foment de les mesures i dels programes soci-laborals.
e) La promoció de la coresponsabilitat de la seva parella, si
escau, durant l'embaràs de la dona, així com la seva
responsabilitat amb els fills i filles.
Article 45
Prioritat d'atenció i no discriminació
1. En totes les polítiques socials de la comunitat autònoma de
les Illes Balears s'establirà la prioritat de la dona embarassada
per accedir a les prestacions o ajudes que es tracti, sempre que
siguin adequades a la seva situació.
2. Les administracions públiques adoptaran les mesures
adequades perquè cap dona embarassada sigui objecte de
perjudici o discriminació laboral, per motiu del seu embaràs o
la seva maternitat, tant en la seva ocupació actual com en la
sol·licitud de nova ocupació.
Article 46
Adolescents i joves embarassades
1. Es prestarà especial atenció a les embarassades menors de 30
anys, en situació de desprotecció i/o risc d'exclusió social, i
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especialment a les menors d'edat, que tindran dret a una
assistència específica.

Article 51
Pla de suport a la maternitat

2. Per a aquelles menors que cursin estudis obligatoris,
s'inclourà una adequació dels horaris i plans escolars a les seves
necessitats durant l'embaràs i en els dos anys següents al part.
Les autoritats educatives vetllaran pel perfecte compliment
d'aquesta previsió i arbitraran els mitjans i les mesures
necessaris per fer possible l'optimització del rendiment
acadèmic de l'embarassada de forma compatible amb les
exigències derivades de l'embaràs i la maternitat.

El Govern dels Illes Balears elaborarà un pla integral que
inclogui accions i objectius per fer efectives les mesures de
suport a la maternitat.

Article 47
Centres maternals
El Govern de les Illes Balears oferirà suport a les dones
embarassades en situació de dificultat.
Per això, disposarà de Centres Maternals que, no només
cobreixin les necessitats bàsiques quant a allotjament i
manutenció, sinó que ofereixi a les dones, a través d'equips de
treball multidisciplinaris, l'oportunitat que puguin desenvolupar
les habilitats necessàries per a la seva plena integració i
autonomia social, econòmica i personal.
Article 48
Dret a la informació
En tots els centres assistencials i sanitaris radicats al
territori de la comunitat de les Illes Balears es facilitarà a les
dones gestants informació bàsica que inclourà, com a mínim,
una guia de recursos de suport i assistència a la maternitat, a
més de la referent a la legislació vigent en la matèria i la
prevista per a la prestació del consentiment informat que
exigeix la norma sanitària.
Aquesta guia de recursos de suport i assistència a la
maternitat es realitzarà sota la coordinació i la col·laboració de
l'Institut Balear de la Dona.
Article 49
Confidencialitat de les actuacions
En les actuacions i els procediments relacionats amb la
dona embarassada, es protegiran la seva intimitat, els seus
valors i creences i la confidencialitat de les seves dades
personals, així com de qualsevol persona que estigui sota la
seva guarda i custòdia amb estricte respecte a les disposicions
contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
Article 50
Col·laboració entre administracions
L'Institut Balear de la Dona promourà la implicació de les
entitats locals, inclosos els consells insulars, en la difusió del
coneixement, de la informació i dels recursos entre les
potencials interessades, i de l'existència de la xarxa de suport
a la dona embarassada que aquesta llei estableix, i la seva
col·laboració activa en la difusió, l'aplicació i l'eficàcia
d'aquesta xarxa. A aquest efecte, es podran establir els convenis
de col·laboració interadministrativa que siguin pertinents.

TÍTOL III
CURA DELS FILLS
Article 52
Responsabilitat parental
1. Els progenitors han de cuidar dels fills, prestar-los aliments
en el sentit més ampli, conviure amb ells, educar-los i
proporcionar-los una formació integral. Els progenitors tenen
també el deure administrar el patrimoni dels fills i
representar-los.
2. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial
no alteren aquestes responsabilitats parentals que els
progenitors tenen cap als seus fills, que mantenen per això el
caràcter compartit i, en la mesura del possible, han d'exercir-se
conjuntament.
3. Els cònjuges, per determinar com han d'exercir-se les
responsabilitats parentals, han de presentar les seves propostes
de pla de parentalitat, amb el contingut establert per l'article 53.
4. L'autoritat judicial, en el moment de decidir sobre les
responsabilitats parentals dels progenitors, ha d'atendre de
forma prioritària a l'interès del menor.
Article 53
Pla de parentalitat
1. El pla de parentalitat ha de concretar la forma en què tots dos
progenitors exerceixen les responsabilitats parentals. Han de
fer-se constar els compromisos que assumeixen respecte a la
guarda, la cura i l'educació dels fills.
2. En les propostes de pla de parentalitat han de constar els
següents aspectes:
a) El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. Han
d'incloure's regles que permetin determinar a quin progenitor li
correspon la guarda a cada moment.
b) Les tasques que ha de responsabilitzar-se cada progenitor
en relació amb les activitats quotidianes dels fills.
c) La forma en què han de fer-se els canvis en la guarda i,
si escau, com han de repartir-se els costos que generin.
d) El règim de relació i comunicació amb els fills durant els
períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.
e) El règim d'estades dels fills amb cadascun dels
progenitors en períodes de vacances i en dates especialment
assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la seva
família.
f) El tipus d'educació i les activitats extraescolars,
formatives i de temps lliure, si escau.
g) La forma de complir el deure compartir tota la
informació sobre l'educació, la salut i el benestar dels fills.
h) La forma de prendre les decisions relatives al canvi de
domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.
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3. Les propostes de pla de parentalitat poden preveure la
possibilitat de recórrer a la mediació familiar per resoldre les
diferències derivades de l'aplicació del pla, o la conveniència
de modificar el seu contingut per emmotllar-ho a les necessitats
de les diferents etapes de la vida dels fills.
Article 54
Exercici de la guarda
1. La guarda ha d'exercir-se de la forma convinguda pels
cònjuges en el pla de parentalitat, tret que resulti perjudicial per
als fills.
2. L'autoritat judicial, si no existeix acord o si aquest no s'ha
aprovat, ha de determinar la forma d'exercir la guarda,
atenint-se al caràcter conjunt de les responsabilitats parentals,
d'acord amb l'article 52.2. No obstant això, l'autoritat judicial
pot disposar que la guarda s'exerceixi de manera individual si
convé més a l'interès del fill.
3. La forma d'exercir la guarda no altera el contingut de
l'obligació d'aliments cap als fills comuns, si bé cal ponderar el
temps de permanència dels menors amb cadascun dels
progenitors i les despeses que cadascun d'ells hagi assumit
pagar directament.
4. L'autoritat judicial, excepcionalment, pot encomanar la
guarda als avis, a altres parents, a persones properes o, en
defecte d'això, a una institució idònia, a les quals poden
conferir-se funcions tutelars amb suspensió de la potestat
parental.
Article 55
Criteris per determinar el règim i la forma d'exercir la
guarda
1. Per determinar el règim i la forma d'exercir la guarda, cal
tenir en compte les propostes de pla de parentalitat i, en
particular, els següents criteris i circumstàncies ponderats
conjuntament:
a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels
progenitors, així com les relacions amb les altres persones que
conviuen en les respectives llars.
b) L'aptitud dels progenitors per garantir el benestar dels
fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d'acord
amb la seva edat.
c) L'actitud de cadascun dels progenitors per cooperar amb
l'altre a fi d'assegurar la màxima estabilitat als fills,
especialment per garantir adequadament les relacions d'aquests
amb els dos
progenitors.
d) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a
l'atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que
efectivament exercia per procurar-los el benestar.
e) L'opinió expressada pels fills.
f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de
conveni abans d'iniciar-se el procediment.
g) La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris
i activitats dels fills i dels progenitors.
2. En l'atribució de la guarda, no poden separar-se els germans,
tret que les circumstàncies ho justifiquin.

3. En interès dels fills, no pot atribuir-se la guarda al progenitor
contra el qual s'hagi dictat una sentència ferma per actes de
violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o
puguin ser víctimes directes o indirectes. En interès dels fills,
tampoc pot atribuir-se la guarda al progenitor mentre hi hagi
indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o
masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ser víctimes
directes o indirectes.
Article 56
Relacions personals amb els avis i els germans
1. Si els cònjuges proposen un règim de relacions personals
dels seus fills amb els avis i amb els germans majors d'edat que
no convisquin en la mateixa llar, l'autoritat judicial pot
aprovar-ho, prèvia audiència dels interessats i sempre que
aquests donin el seu consentiment.
2. Les persones a qui s'hagi concedit el règim de relacions
personals estan legitimades per reclamar la seva execució.
Article 57
Supervisió de les relacions personals en situacions de risc
1. L'autoritat judicial pot adoptar, per raons fonamentades,
mesures perquè les relacions personals del menor amb el
progenitor que no exerceix la guarda o amb els avis, germans
o altres persones properes es desenvolupin en condicions que
garanteixin la seva seguretat i estabilitat emocional.
2. Si existeix una situació de risc social o perill, pot confiar-se
la supervisió de la relació a la xarxa de serveis socials o a un
punt de trobada familiar.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta llei.
Disposició addicional primera
Referència de gènere
Els esments genèrics en masculí que apareixen en aquesta
llei s'entendran també referides al seu corresponent femení.
Disposició addicional segona
Assimilació a descendents
A l'efecte d'aquesta llei s'assimilaran als descendents les
persones unides en raó de tutela, acolliment o exercici de
l'autoritat familiar per persona diferent dels progenitors.
Disposició addicional tercera
Avaluació de la seva aplicació
Es realitzaran programes de valoració anuals des de
l'aprovació de la llei per analitzar la seva aplicació i avaluació,
així com la seva implantació real en l'àmbit sectorial, per part
de l'òrgan competent en matèria de família.
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Disposició addicional quarta
Partides pressupostàries
El Govern de les Illes Balears consignarà les partides
pressupostàries necessàries, adequades i suficients per al
desenvolupament i execució de la present llei.
Disposició final primera
Habilitació al Govern de les Illes Balears
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B)
RGE núm. 10138/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
gestió de l'esport.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política pel que fa a la gestió de l'esport a les Illes
Balears

S'habilita el Govern de les Illes Balears per dictar quantes
disposicions siguin precises per al desenvolupament i execució
de la present llei. Aquestes disposicions hauran d'aprovar-se en
el termini màxim d'una any des de l'entrada en vigor de la
present llei.

Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Disposició final segona
Entrada en vigor
C)
La present llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears.
Palma, 4 de setembre de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
El portaveu
Margarita Prohens i Rigo

RGE núm. 10139/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l'evolució del mercat laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, atesos els objectius de les xifres d'atur,
interpelAla el conseller de Treball, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears sobre la seva política pel que fa a
l'evolució del mercat laboral
Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de setembre de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 10137/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2017-2018.

D)
RGE núm. 10140/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb els
ingressos tributaris i l'endeutament.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa als ingressos tributaris i a
l'endeutament.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
i concretament el conseller d'Educació i Universitat, sobre
l'inici del curs escolar 2017-2018.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

E)
RGE núm. 10141/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern a l'IBAVI.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
la seva política pel que fa a l'IBAVI.
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Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

C)
RGE núm. 10170/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats de Mallorca d'una
línia.
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.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de setembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Quina és la dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
de Mallorca d'una línia per al curs 2017-18?
Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 10093/17, del diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
Joves qualificats (1).
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.
En relació amb el programa Joves qualificats de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ens pot indicar quin
és el cost que ha assumit o assumirà cada empresa pública amb
la qual s'ha signat un conveni?
Palma, a 4 de setembre de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

D)
RGE núm. 10171/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats de Mallorca de dues
línies.
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 dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
de Mallorca de dues línies per al curs 2017-18?
Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 10094/17, del diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
Joves qualificats (2).
E)
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.
En relació amb el programa Joves qualificats de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ens pot indicar
quina és la relació dels llocs de feina establerts als distints
convenis?
Palma, a 4 de setembre de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 10172/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats de Mallorca de tres o
més línies.
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 dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
de Mallorca de tres o més línies per al curs 2017-18?
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Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Quina és la dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
de Menorca de tres o més línies per al curs 2017-18?

F)
RGE núm. 10173/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats de Menorca d'una
línia.
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Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

I)

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.

RGE núm. 10176/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats d'Eivissa i
Formentera d'una línia.

Quina és la dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
de Menorca d'una línia per al curs 2017-18?

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.

Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Quina és la dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
d'Eivissa i Formentera d'una línia per al curs 2017-18?

G)
RGE núm. 10174/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats de Menorca de dues
línies.

Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)

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.

RGE núm. 10177/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats d'Eivissa i
Formentera de dues línies.

Quina és la dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
de Menorca de dues línies per al curs 2017-18?

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.

Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 10175/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats de Menorca de tres o
més línies.
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 dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
d'Eivissa i Formentera de dues línies per al curs 2017-18?
Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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K)

B)

RGE núm. 10178/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació del nombre total d'hores de professorat de
Pedagogia terapèutica, d'Audició i Llenguatge i d'Atenció
a la diversitat dels centres concertats d'Eivissa i
Formentera de tres o més línies.

RGE núm. 10351/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuacions contra la Xylella.

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 dotació total d'hores (dotació bàsica i
addicional) de professorat de Pedagogia terapèutica, d'Audició
i Llenguatge i d'Atenció a la diversitat dels centres concertats
d'Eivissa i Formentera de tres o més línies per al curs 2017-18?

Palma, a 8 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

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.
Quines actuacions té previstes el Govern ara que la Xylella
s'estén a nous cultius com les vinyes i que la UE acceptarà la
contenció?
Palma, a 12 de setembre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 10352/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a taxa d'abandonament escolar.

Ordre de Publicació

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de setembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Quines mesures pensa prendre per tal que les Illes Balears
deixin de ser la comunitat amb major taxa d'abandonament
escolar?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 12 de setembre de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 10226/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a traspàs de la
promoció turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Compliran amb els terminis compromesos públicament per
fer efectiva la transferència de la promoció turística als consells
insulars dins el present any?
Palma, a 12 de setembre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 10353/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
remuneració dels treballadors i les treballadores de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que els treballadors
i les treballadores que fan feina a la nostra comunitat autònoma
tenen una remuneració digna?
Palma, a 12 de setembre de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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E)

H)

RGE núm. 10354/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions judicials de l'anomenat cas Alpha Pam.

RGE núm. 10357/17, del diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi
d'ubicació de la Fira Nupcial del proper mes de novembre.

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

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

Quina valoració fa la consellera de Serveis Socials i
Cooperació de les conclusions de la investigació judicial de
l'anomenat cas Alpha Pam?

Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria, quin ha estat
el criteri per al canvi d'ubicació de la Fira Nupcial del proper
mes de novembre?

Palma, a 12 de setembre de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 12 de setembre de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

F)

I)

RGE núm. 10355/17, de la diputada Sandra Fernández
i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per pal·liar la pobresa energètica.

RGE núm. 10358/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
massificació a les aules.

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

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

Té intenció el Govern de treure, durant el 2017, la
convocatòria d'ajudes adreçada a entitats socials per pal·liar la
pobresa energètica?

Com valora el Sr. Conseller d'Educació i Universitat la
massificació a les aules?
Palma, a 12 de setembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 12 de setembre de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
J)
G)
RGE núm. 10356/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret pel qual
s'aproven els estatuts de l'entitat pública empresarial
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pot explicar la consellera de Salut com es troba la
tramitació de l'esborrany del decret pel qual s'aproven els
estatuts de l'entitat pública empresarial Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears?
Palma, a 12 de setembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

RGE núm. 10359/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de serveis al centre Joan Crespí per a persones
amb discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, està d'acord amb l'eliminació de
serveis al centre Joan Crespí per a persones amb discapacitat?
Palma, a 13 de setembre de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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K)
RGE núm. 10361/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a llistes d'espera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa dur a terme el Govern per acabar
amb les llistes d'espera?
Palma, a 13 de setembre de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

L)
RGE núm. 10362/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a desprivatització de la sanitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que el sistema educatiu afronta en
condicions adequades el nou curs escolar?
Palma, a 13 de setembre de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 10368/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transport entre les Balears i la península.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té pensat el Govern establir negociacions amb el Govern
central a efectes d'establir algun tipus de tarifa plana en els
trajectes tant aeris com marítims entre les Balears i la
península, tal com s'ha fet amb els trajectes entre illes?
Palma, a 13 de setembre de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Considera el Govern que la desprivatització de la nostra
sanitat avança a bon ritme?
Palma, a 13 de setembre de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

M)

Ordre de Publicació

RGE núm. 10364/17, del diputat Carlos Saura i León,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nou
REB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de setembre de 2017, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

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

Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Què s'ha aconseguit amb la reunió amb el ministre
d'Hisenda sobre el nou REB?
Palma, a 13 de setembre de 2017
El diputat
Carlos Saura i León

N)
RGE núm. 10366/17, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
condicions d'inici del nou curs escolar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa
a seguiment del compliment de les condicions l'OSP entre
illes durant l'estiu de 2017 i revisió puntual d'aquesta,
davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Turisme.
La Declaració d’Obligacions de Servei Públic és un
mecanisme d’intervenció pública en el mercat del transport aeri
pensat per garantir (quan aquest mercat es demostra ineficient)
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la connectivitat aèria d’un territori i el dret a la mobilitat de les
ciutadanes i dels ciutadans.
És un mecanisme que ha estat essencial per assegurar la
connectivitat suficient entre les illes del nostre arxipèlag, tot
garantint de manera especial la capacitat de les aeronaus i el
nombre de freqüències així com un ventall horari suficient i la
contenció (tot i que de manera insuficient) de les tarifes.
La Declaració d’Obligacions de Servei Públic en els vols
entre illes mai no ha actuat de res més que de cautela atès que
les companyies aèries s’han anat comprometent a complir les
condicions que s’hi estableixen sense haver de recórrer a la
intervenció pública.
Açò ha fet que les tarifes (amb independència de la
incidència sobre elles del descompte de resident) hagin estat
sempre excessives i que, en determinats moments o
circumstàncies, sigui perceptible, per part dels usuaris, un cert
relaxament en el compliment de les normes establertes per part
de les companyies operadores.
I ha fet també que, en ser operada una ruta de manera
regular per dues companyies, de manera paradoxal (tot
aprofitant algunes llacunes legals de la normativa de la
Declaració) s’hagin produït (almanco de manera puntual)
situacions en què l’oferta de connectivitat se n’hagi vist
ressentida i per tant ha quedat lesionat el dret de les ciutadanes
i dels ciutadans que la Declaració pretén en teoria protegir.
Així, la concentració de dues operacions similars (fetes per
dues companyies) en una franja horària molt estreta pot fer (i
fa) que la sobreoferta de places en un moment determinat
vengui acompanyada per una manca absoluta d’oferta en uns
amplis ventalls horaris del mateix dia, on la connectivitat és
igualment necessària.
I fa que, en operar dues companyies, es pugui sobrepassar
(tot i que de manera molt ineficient) la capacitat d’oferta de
seients d’una temporada IATA prevista i en canvi açò permeti
una significativa (50% o més) reducció de l’oferta en moments
determinats, tot generant greus dèficits puntuals de
connectivitat.
Durant la temporada d’estiu d’enguany s’han detectat
disfuncions i possibles incompliments de la norma que és
necessari que siguin contrastats per qui té la responsabilitat de
vetllar pel seu compliment i de garantir la suficient
connectivitat aèria a les ciutadanes i els ciutadans de les Illes
Balears. S’han produït també cancel·lacions sobre les quals no
s’han donat explicacions satisfactòries per part dels seus
responsables. Així mateix, hi ha hagut uns canvis d’horaris
reiterats i de model d’avió (amb reduccions de places
significatives) que han fet que s’hagin generat dèficits d’oferta.
Més enllà que s’hagi vulnerat o no de manera estricta la
Declaració (açò ha de ser comprovat per part de qui correspon),
la percepció per part de moltes ciutadanes i molts ciutadans és
que, si més no, sí que se n’ha vulnerat l’esperit.
Per tot açò, els Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca presenten la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a analitzar de manera exhaustiva i rigorosa el compliment de
totes i cadascuna de les condicions que determina la vigent
Declaració d’Obligacions de Servei Públic per part de les
companyies que operen les rutes aèries entre els aeroports les
Illes Balears durant la temporada IATA d’estiu d’enguany.
2. El Parlament de les Illes Balears reitera al Ministeri de
Foment la necessitat que prengui totes les mesures que siguin
oportunes per tal que les companyies aèries que operen o
vulguin operar les rutes entre els aeroports les Illes Balears
compleixin de manera rigorosa totes i cadascuna de les
condicions que determina la vigent Declaració d’Obligacions
de Servei Públic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a comunicar el resultat de l’anàlisi a què fan referència els
punts anteriors al Govern de les Illes Balears i, si n'és el cas, a
prendre les mesures correctores que (d’acord sempre amb el
Govern de les Illes Balears) s’estimin oportunes, així com a
imposar les sancions que pertoquin.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
que, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars, procedeixi a revisar de manera immediata i puntual les
condicions de la vigent Declaració d’Obligacions de Servei
Públic en els vols entre illes per tal que no es puguin produir
(almanco) cap de les següents circumstàncies:
- Cancel·lació d’un vol durant les vint-i-quatre hores
anteriors a l’hora de sortida programada sense que la
cancel·lació es produeixi per una causa de força major no
previsible ni evitable i/o no estigui degudament justificada
o no sigui imputable a la companyia.
- Cancel·lació d’un vol abans de les vint-i-quatre hores
anteriors a l’hora de sortida programada sense que aquesta
es produeixin per una causa de força major no imputable a
la companyia.
- La reducció no justificada per causes de força major no
imputables a la companyia del nombre de freqüències
compromès en el Plans registrats davant la Direcció
General d’Aviació Civil, per més que, tot i així, es
segueixin complint les condicions de la Declaració
d’Obligacions de Servei Públic en sumar-se els Plans
registrats pel conjunt de les companyies operadores de les
rutes.
- La reducció de la capacitat de l’aeronau que operi una
determinada freqüència d’una ruta de manera no justificada
davant la Direcció General d’Aviació Civil. En qualsevol
cas, quan la mitjana d’ocupació en la franja horària de
l’operació prevista (considerada de manera estricta) no hagi
estat, durant els últims trenta dies, igual o superior al 70%
de la capacitat de passatge de la nova aeronau proposada o,
quan en circumstàncies anàlogues i durant les dues
corresponents temporades IATA anteriors (per exemple
ponts festius), la demanda hagi estat igual o superior al 70%
de la capacitat de l’aeronau proposada. Aquesta condició
serà d’obligant compliment tot i que les reduccions de
capacitat temporals no impliquin l’incompliment de la
capacitat exigida en la Declaració d’Obligacions de Servei
Públic per al conjunt de la temporada IATA.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
(amb independència d’allò que s’estableix en els punts d’acord
anteriors) a estudiar i consensuar d’acord amb el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i les entitats més
representatives de la societat de les Illes Balears, totes les
modificacions a la vigent Declaració d’Obligacions de Servei
Públic, inclòs el sistema de tarifes, que es considerin
necessàries per garantir a tots els ciutadans i a totes les
ciutadanes de les Illes Balears, l’accés als serveis bàsics de
manera equitativa així com a garantir el seu dret a la mobilitat
amb independència de l’illa on visquin.
Palma, a 6 de setembre de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 10120/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagaments de la PAC als agricultors de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
El sector agrari de les Illes Balears, sempre en una difícil
situació, depèn dels ajuts per a la seva subsistència.
Per a l’any 2016 les explotacions de Balears varen tenir
assignats uns 28.000.000€ de fons cent per cent europeus en
concepte d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC).
Aquests fons quedaren a disposició directa de la comunitat
autònoma.
La Unió Europea cada any sol autoritzar als diferents estats
membres a realitzar un avançament de fins al 70% dels
pagaments de la PAC a partir de l’octubre de l’any
corresponen.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a
assegurar que els pagesos de les Illes Balears rebran la
totalitat de les ajudes de la PAC de l’any 2017 abans del 31
de desembre de 2017, sempre que la Unió Europea
mantingui les mateixes condicions."
En el debat substanciat va quedar clara la importància
d’aquest sector per a l’economia de les nostres illes així com
també la importància que els pagesos cobressin la PAC el més
aviat possible.
Aquesta proposició no de llei va ser aprovada per
unanimitat amb la incorporació d'esmenes.
Recuperant un fragment del Diari de Sessions d’aquell dia
veiem com va quedar:
“El primer punt seria: La Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern balear farà tot el possible
perquè els pagaments de la PAC es facin dintre el mateix
any; això seria el punt 1. En el punt 2: La Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca farà tot el possible
perquè el pagament de bestretes sigui abans del 30 del 10
de 2017. Punt 3: La Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca farà tot el possible perquè el pagament
de la totalitat de les ajudes de la PAC es faci abans del 31
del 12 de 2017.”
Atès que la Comissió Europea ha autoritzat el pagament
anticipat de les ajudes directes de la PAC corresponents a l’any
2017; atès que el pròxim 16 de octubre s'inicia el nou exercici
pressupostari comunitari; atès que les comunitats autònomes
podran abonar l’avançament del pagament de fins el 70% de les
ajudes directes de la PAC; atès que no es preveuen
condicionants que ho puguin impedir; el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a dur a
terme el pagament de l’avançament de fins al 70% de la PAC
corresponent a l’any 2017 abans del 30 de octubre 2017.
Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

El passat 23 de febrer de 2017 vam aprovar en aquesta
Comissió d’Economia una proposició no de llei per tal que els
pagesos cobressin la PAC el més aviat possible i dintre del
mateix any en què es concedeix per part de la Unió Europea.
Així, inicialment els tres punts sotmesos a votació de la
mencionada proposició no de llei deien:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a
efectuar els pagaments de la PAC als pagesos de les Illes
Balears dintre del mateix any en què aquesta ajuda és
concedida per la Unió Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a
assegurar que els pagesos de les Illes Balears rebran
l’avançament de fins al 70% dels pagaments de la PAC
corresponent a l’any 2017 com
a més tard el 30 d'octubre de 2017, sempre que la Unió
Europea mantingui les mateixes condicions.

C)
RGE núm. 10121/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a policia tutor, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El curs passat es varen comptabilitzar 1.800 casos
d'absentisme escolar, 923 estudiants a primària i 888 estudiants
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secundària. A primària la majoria produïts per una desatenció
o falta de recursos de les famílies, i a secundària es relaciona
més amb el fracàs escolar i l'abandonament escolar.
Balears continua liderant l’abandonament escolar a
Espanya. Així un 26,5% dels joves a Balears d'entre 18 i 24
anys va deixar els estudis després de concloure l’educació
obligatòria.
Abandonament escolar, fracàs escolar , un tant per cent de
joves massa alt que no tenen estudis superiors. Tots ells són
reptes que té per davant el sistema educatiu a les Illes Balears.
Entenem que cal treballar per buscar solucions però
sobretot mantenir i millorar aquelles mesures que han
demostrat la seva eficàcia.
Una d'aquestes és la bona labor realitzada pel Policia tutor
a l’àmbit educatiu. Policia local dedicat a col·laborar amb el
món educatiu i professional de l`àmbit social sense perdre la
condició d'agent d’autoritat i tot el que representa.
Actua a diferents temes, prevenció d’absentisme escolar,
que moltes vegades desemboca en el consum de drogues legals
i il·legals, assetjament a través de les TIC, prevenció
d’assetjament escolar. violència masclista, etc.
Entenem que aquest servei efectiu i necessari ha de ser
implantat amb igualtat segons les seves necessitats a tots els
municipis de les nostres illes, i no pot estar subjecte a decisions
polítiques.
Per tot el que s’ha exposat presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques a treballar de forma coordinada amb els ajuntaments,
per regular el nombre mínim recomanat de Policies tutors en
funció del nombre de centres escolars i nombre d’alumnat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques a treballar en l’elaboració d’un programa d’actuació
preventiva que s'apliqui amb igualtat a tots els municipis de la
nostra comunitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques a realitzar campanyes informatives adreçades als
ajuntaments, sobre la tasca i els beneficis de la figura del
Policia tutor, a incrementar els incentius per facilitar la seva
presència a tots els ajuntaments i a marcar un espai temporal
per tal que aqueixa figura sigui una figura obligatòria i no
opcional.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Sara Ramón i Rosselló
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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D)
RGE núm. 10122/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a potenciar els auxiliars de conversa, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports
Està demostrat que els auxiliars de conversa afavoreixen
notablement l’ensenyament i l'aprenentatge de les llengües
estrangeres en el sistema educatiu, perquè colAlaboren
activament en la millora de la competència comunicativa de les
llengües de forma pràctica dins els centres educatius.
Actualment a les Illes Balears només un 70% dels centres
disposen d’auxiliar de conversa, és a dir, un total de 340
becaris finançats entre el Ministeri d’Educació amb la
colAlaboració de la conselleria corresponent del Govern de les
Illes Balears.
Tot i que s’ha aconseguit fer un borsí específic d’auxiliars
per cobrir les baixes que es produeixen, promogut pel govern
popular la passada legislatura, el nombre d’auxiliars
disponibles és insuficient i no pot donar cobertura a tots els
centres educatius balears solAlicitants.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que millori sensiblement la dotació
pressupostària corresponent i la gestió del borsí específic
d’auxiliars de conversa per poder augmentar el nombre de
becaris a disposició dels centres educatius.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que estableixi mesures d’informació i
difusió de la feina dels auxiliars de conversa, amb la finalitat
d’incrementar la demanda i l'ocupació d’aquests auxiliars per
part de tots els centres educatius, atesos els beneficis que
reporta la seva colAlaboració per a l’aprenentatge comunicatiu
de les llengües estrangeres en els alumnes.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

E)
RGE núm. 10123/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplegament de la Llei de mecenatge cultural,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
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perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El govern del Partit Popular va elaborar la Llei de
mecenatge cultural, científic i tecnològic de les Illes Balears,
aprovada com a Llei 3/2015, de 30 de març, per estimular la
participació de la societat civil en la promoció i el patrocini de
la cultura. La Llei de mecenatge inclou una sèrie de mesures
normatives que impulsen i afavoreixen el mecenatge en tots els
seus vessants. Així, regula tres tipus de mecenatge: les
donacions, les cessions d’ús i els convenis de colAlaboració
empresarial; i estableix deduccions tributàries en quatre
imposts: IRPF, Impost sobre el Patrimoni de les persones
físiques, Impost de successions i donacions, i Impost de
transmissions patrimonials.
La Llei de mecenatge establia la previsió del seu
desplegament reglamentari per poder ser efectiva, però a dia
d’avui no s’ha dut a terme l’elaboració del reglament o dels
reglaments oportuns per part del nou govern del Pacte.

publicat pel Ministeri d’Educació, l’estudi d’una llengua
estrangera en Educació infantil, encara que no és obligatori,
arriba a la majoria de comunitats al 65% d’alumnes,
incrementat sobretot a la segona etapa d’Educació infantil fins
al 82,3% de nins, destacant sobretot el contacte amb la llengua
anglesa.
No obstant això, la nostra comunitat és una excepció, ja que
tan sols l’estudia un 36,9% dels infants que cursen infantil.
Tenint en compte que vivim en un món globalitzat, on no
podem estar al marge de la resta de països i els seus avenços,
i que la nostra comunitat és essencialment turística,
s’incrementa encara més la necessitat de potenciar
l’aprenentatge de llengües estrangeres des de la primera
infància.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei

Per part del Partit Popular hem reclamat a les successives
conselleres de Cultura del Pacte aquesta legislatura que dugui
a terme aquest desplegament, sense resultat ni resposta vàlida.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que analitzi l’informe d’estadístiques en llengües
estrangeres del Ministeri d’Educació i estableixi mesures
específiques des de la Conselleria d’Educació per millorar les
competències lingüístiques de l’alumnat d’Educació infantil de
tots els centres educatius de les Illes Balears.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desplegar de forma urgent la Llei de mecenatge
cultural, científic i tecnològic de les Illes Balears, aprovada la
passada legislatura per estimular la participació de la societat
civil en la promoció i el patrocini de la cultura, així com per fer
efectives les mesures normatives que inclou destinades a
afavorir el mecenatge en tots els seus vessants.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que destini una partida pressupostària específica
suficient per donar ajuda econòmica a tots els centres educatius
sostinguts amb fons públics, a fi que puguin dur a terme el
primer contacte amb les llengües estrangeres des de l’Educació
infantil i aconseguir com a mínim arribar al percentatge del
65% de mitjana indicat en el proper curs 2017-18.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Cultura a donar difusió, informació i publicitat a la Llei de
mecenatge cultural per afavorir el seus resultats de forma
exitosa i millorar el foment de la cultura a les nostres illes.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

F)
RGE núm. 10124/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a potenciar el contacte i l'aprenentatge de les
llengües estrangeres des de l'educació infantil, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Segons dades de l’informe sobre estadístiques
d’ensenyances no universitàries en llengües estrangeres

G)
RGE núm. 10125/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres
en l'educació primària i secundària obligatòria, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports
Segons dades de l’informe sobre estadístiques
d’ensenyaments no universitàries en llengües estrangeres
publicat pel Ministeri d’Educació, l’estudi d’una llengua
estrangera en Educació primària -on és obligatòria- és
significativa en moltes comunitats espanyoles com Canàries
(36%) o Múrcia (31%). A la vegada hi ha fins i tot comunitats
que destaquen amb els percentatges d’alumnat que es forma en
una segona llengua estrangera en secundària, com és el cas de
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Canàries (77%) i Galícia (73%).
Al contrari de les anteriors, la nostra comunitat balear es
troba entre les comunitats més endarrerides en la formació de
llengües estrangeres a l’ensenyament obligatori, tant en una
primera llengua com en la segona llengua en la qual no
registram més d’un 14% d’alumne .
A la vegada, només un 65% dels centres públics de
secundària tenen desdoblats els grups en l’àrea de llengua
estrangera, el que determina que la qualitat de l’ensenyament
és dificultosa perquè les ràtios son elevades.
Tenint en compte que vivim en un món globalitzat, on no
podem estar al marge de la resta de països i els seus avenços,
i que la nostra comunitat és essencialment turística,
s’incrementa encara més la necessitat de potenciar
l’aprenentatge de llengües estrangeres a l’etapa educativa
obligatòria.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que analitzi l’informe d’estadístiques en llengües
estrangeres del Ministeri d’Educació i estableixi mesures
específiques des de la Conselleria d’Educació per millorar les
l’ensenyament de llengües estrangeres de l’alumnat d’Educació
primària i secundària de tots els centres educatius de les Illes
Balears.
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l’educació d’un 40% de l’alumnat balear que desplega la seva
etapa educativa a aquests centres.
Els estudis demostren que l’educació concertada costa a les
famílies el doble que la resta d’escola pública, entre classes
lectives, serveis i activitats complementàries, llibres, roba
escolar i activitats extraescolars. Així l’estudi “Cuentas de la
educación en España” (Francisco Pérez García i Ezequiel Uriel
Jiménez) analitza les dades de l’INE i demostra que la despesa
familiar mitjana per alumne/curs els darrers anys de l’escola
pública era 822€, de la concertada era 1.549€ i de la privada
3.627€.
Les administracions públiques tenen l’obligació de
contribuir al sosteniment de dits centres, mitjançant fons
públics i ajudes que permetin desenvolupar el procés educatiu
de forma adequada i igualitària a tots els nins i les nines de la
nostra comunitat.
L’escola concertada balear es queixa reiteradament de la
falta d’agilitat de l’aportació dels fons públics que han de
colAlaborar a les seves nòmines i al seu sosteniment, així com
de la insuficiència d’aquests fons que no cobreixen les
necessitats dels seus centres. També es queixa de la falta de
flexibilitat de les quanties rebudes, que es fixen inicialment a
principi de curs i no es modifiquen al llarg del curs per
adaptar-se ni atendre les necessitats sobrevingudes o
l’increment de demandes (personal de suport, més alumnes...).
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears que incrementi els
recursos destinats a la formació i aprenentatge de llengües
estrangeres, així com el personal docent destinat a aquest
ensenyament.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

H)
RGE núm. 10126/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de la col·laboració amb l'escola
concertada, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
L’escola concertada és l’escola privada sostinguda amb fons
públics que forma part de la xarxa pública educativa, ja que
permet donar cobertura a l’educació d’aquell alumnat al qual
la resta d’escola pública no arriba per falta de mitjans, de
personal i d’instalAlacions. Així, a les Illes Balears representa

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que millori sensiblement l’aportació dels fons
públics destinats al sosteniment de l’escola concertada, d’acord
amb les seves peticions, per poder donar cobertura a les
necessitats dels centres de forma suficient i evitar desigualtats
entre alumnes de diferents centres públics i concertats de la
xarxa publica balear.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que agiliti les aportacions de fons públics als
centres concertats i es flexibilitzi i adapti la seva quantia
periòdicament a les necessitats que puguin sorgir al llarg del
curs escolar (nou personal de suport, auxiliars, activitats,
increment d’alumnes..), revisant mensualment les possibles
peticions justificades dels centres educatius i dels seus
representants.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que no doni lloc a discriminacions entre els dos
tipus de centres de la xarxa pública, atorgant als centres
concertats de forma automàtica els mateixos drets laborals i
econòmics, així com qualsevol tipus de millores educatives,
organitzatives o formatives, que es concedeixin als centres
públics de les Balears.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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I)

Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

RGE núm. 10127/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplegament del projecte de recerca integrador
per a la millora de l'educació elaborat per l'IRIE, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
L’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) ha
elaborat un projecte de recerca integrador per a la millora de
l’educació, amb la intenció d’incrementar i optimitzar les
relacions entre els professionals que treballen als centres
educatius no universitaris i el personal investigador de
l’Institut.
L’objectiu és potenciar la recerca educativa i contribuir a
donar solució a alguns dels problemes que afecten l’àmbit
educatiu balear, com l’abandonament prematur o la falta d’èxit
educatiu.
Convençuts que l’educació és responsabilitat de tots i que
iniciatives com aquestes poden contribuir a millorar l’educació
a les nostres illes, consideram que aquesta iniciativa pot tenir
beneficis directes en aquest sentit.
A dia d’avui, la Conselleria d’Educació no ha donat
resposta ni suport a aquesta proposta, ni s’ha compromès a
donar-li suport econòmic, ans al contrari, ha manifestat que no
es compromet a participar d’aquest projecte.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es comprometi amb l’IRIE i desplegui el
Projecte de Recerca Integrador per a la millora de l’Educació
de forma compartida i conjunta amb aquest institut, per
analitzar les pràctiques educatives i organitzatives
implementades a les Balears i aportar propostes de canvi
fonamentades i de coneixement per a una millor presa de
decisions.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que destini a l’efecte la dotació pressupostària
necessària dins el curs 2017-18, per poder desplegar
adequadament aquest projecte de recerca i amb la voluntat de
donar una empenta decidida i urgent a la millora de l’educació
de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació que hi doni difusió i informació als centres
educatius, al personal educatiu docent i no docent, així com a
les famílies, perquè el puguin conèixer, valorar adequadament
i analitzar els seus resultats, com el posterior impacte en la
disminució de l’abandonament escolar prematur i en el
creixement de l’èxit escolar.

J)
RGE núm. 10128/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedició i entrega de títols acadèmica oficials
amb l'adequada agilitat, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
La passada legislatura 2011-2015 els responsables de la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears es varen
trobar que l’emissió de títols acadèmics oficials estava pendent
des del curs 2006-2007 fins al 2011, i que aquests títols no
s’havien expedit per part del govern del segon Pacte del Sr.
Antich per no haver destinat els fons necessaris per
imprimir-los.
Així, hi havia nombroses queixes de persones que
reclamaven el seu diploma oficial i no eren ateses tot i haver-lo
abonat, i es trobaven amb serioses dificultats per continuar la
seva formació posterior o per acreditar la titulació obtinguda
fora de les nostres illes, ja que no sempre és suficient presentar
el certificat d’haver pagat la taxa.
L’any 2015 es va resoldre aquest problema vergonyós de
mala gestió i es varen expedir 32.936 diplomes pendents
d’emetre des de 2006, entre títols d’escoles oficials d’idiomes,
ESO, Batxillerat i graus superiors.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi que no es torni repetir aquest embós
ocasionat per la mala gestió del Segon Pacte de Progrés i
asseguri l’expedició dels títols d’estudis oficials amb
l’adequada agilitat a tots els alumnes de les nostres illes,
reservant una partida anual suficient a l’efecte i
comprometent-se a emetre els títols en el termini màxim dels
tres mesos següents al curs a què es refereixin.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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K)
RGE núm. 10129/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora dels programes de reforç i reducció del
nombre de repetidors, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears que doni compte a
aquest parlament de l’aplicació de l’esmentat pla, amb una
periodicitat mínima semestral, per acreditar la seva aplicació i
resultats.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Les Illes Balears és una de les comunitats espanyoles amb
un nombre més elevat d’alumnes repetidors. Cada any
repeteixen uns 6.700 alumnes a les nostres illes. De fet, el 40%
de joves balears han repetit almanco un curs quan arriben als
15 anys, quan la mitjana nacional és del 31% i l’europea del
12%.
La repetició de curs no sempre és una mesura exitosa des
del punt de vista pedagògic, ja que en ocasions produeix pèrdua
d’autoestima, baixada de rendiment, desmotivació i descrèdit
social.
Per altra banda, el cost econòmic dels repetidors per a les
arques autonòmiques és elevat, aproximadament 38M€ anuals
i impedeix destinar recursos a altres necessitats educatives.
La investigació educativa feta per l’IAQSE assenyala que
en els centres públics balears hi ha més repetidors que en els
centres concertats, i que els entorns desfavorits afavoreixen la
proporció de repetidors.
Aquesta anàlisi evidencia que el problema de Balears és de
falta de mitjans i d’atenció personalitzada, mancança agreujada
als centres públics i sobretot en aquells amb alumnes
nouvinguts, ja que les seves xifres són de les pitjors a nivell
nacional tot i tenir la mateixa normativa d’aplicació.
D'acord amb l’IAQSE la solució no és eliminar la repetició,
sinó establir estratègies complementàries eficaces, ben dotades
pressupostàriament, que permetin reduir aquestes xifres de
repetició i fracàs, millorar la qualitat educativa i reassignar
recursos en conseqüència.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un pla estratègic de seguiment,
orientació i reforç per als estudiants amb baix rendiment,
desplegat mitjançant sessions complementàries setmanals i
seguiment individualitzat a l’aula, que permeti reduir
progressivament el fracàs escolar i el nombre de repetidors.

5673

Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

L)
RGE núm. 10130/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia de la revisió i el manteniment de les
instal·lacions educatives i posada a punt de la climatització
dels centres educatius de les Illes Balears, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El passat curs educatiu 2016-2017 molts de centres
educatius es varen queixar de la situació de les seves
instalAlacions durant l’hivern. Amb la baixada de temperatures
pròpia d’aquests mesos es varen posar de manifest les
mancances en instituts, centres d’adults o altres centres
dependents de la Conselleria d’Educació, principalment per
l’existència de goteres, calefaccions espenyades, calderes
antiquades o ventilacions defectuoses que donen lloc que les
temperatures i la humitat de les aules no sigui la més idònia per
a la seva funció -inferiors a 10º-, i els alumnes hagin d’acudir
amb mantes i abrics.
Així se sentiren queixes als Centre d’Adults de Calvià,
Institut de Bendinat de Llucmajor, IES Balàfia de Sant Joan de
Labritja, IES Guàrdia de Alaior, Cap de Llevant de Maó, entre
d’altres.
Els partits de govern del Pacte es varen comprometre que
aquestes situacions no es tornarien repetir, i dotarien tots els
centres educatius de les instalAlacions adequades per a una
correcta climatització.
Tenint en compte que som a principi d’un nou curs escolar,
volem tenir garanties que es compleix el manteniment dels
edificis escolars a fi que els alumnes puguin anar a classe
aquest hivern en les condicions adequades.
Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar notablement la dotació
pressupostària destinada a personal de suport, orientadors,
psicòlegs i altres experts que afavoreixin l’aplicació d’aquestes
mesures complementàries a tots els centres educatius públics i
concertats de les nostres illes.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que revisi urgentment totes les instalAlacions dels
centres educatius de la seva responsabilitat i les adeqüi
correctament a l’inici de curs, perquè no hi hagi problemes de
climatització com goteres, humitats, baixes temperatures ni

5674

BOPIB núm. 109 - 15 de setembre de 2017

altres condicions inadequades que perjudiquin l’assistència dels
alumnes a les aules durant els mesos d’hivern.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació que presenti públicament les actuacions de revisió
de la climatització efectuades en compliment d’aquesta
proposta, les millores fetes i les que quedin pendents amb el
compromís temporal de solució, per a la informació de tots els
docents, escolars afectats i les seves famílies.
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

M)
RGE núm. 10131/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Exposició de motius
Han passat més de dos anys de legislatura i el Govern de les
Illes Balears manté, encara, un deute amb els consells insulars
de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 144 milions d’euros
corresponent a les bestretes establertes, com a partides
extrapressupostàries, a compte del nou model de finançament
dels consells insulars durant els anys 2008, 2009, 2010, 2012
i 2013.
El Govern del Partit Popular, a l’anterior legislatura, va
aprovar amb tota l'oposició en contra, la Llei 3/2014, de 17 de
juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, que regulava, a la fi, el model de finançament
d’aquestes institucions, qüestió que havia d’haver estar
regulada ja l’any 2007. Aquesta llei va estar consensuada amb
tots els consells insulars i va tenir, en canvi, l’oposició de tots
els partits d’esquerres del Parlament.
Vistos els bons resultats que està donant aquesta llei i vista
la dinàmica derogatòria del govern actual, és prou significatiu
que ni Govern ni partits que encara donen suport al Govern, no
han fet cap tipus de menció per derogar aquesta llei. És més,
aquesta llei, contràriament al que vaticinaven els partits
d’esquerres a l’anterior legislatura, està dotant els consells d’un
nivell de finançament mai vist fins a la data.
En qualsevol cas, una volta aprovada la Llei 3/2014,
quedava encara pendent de resoldre la qüestió de les bestretes.
A la disposició addicional segona de la llei s’estableix que, en
la mesura de les disponibilitats econòmiques que tengui la
comunitat autònoma, s’han d’anar imputant a les successives
lleis de pressupostos aquestes bestretes que encara romanen
pendents als consells insulars.

A pesar que la llei així ho estableix, ni els pressupostos de
2016 ni els de 2017 no van recollir cap partida pressupostària
per anar liquidant les bestretes, a pesar de l’increment
importantíssim dels ingressos prevists i a pesar que el Partit
Popular va presentar, en ambdues ocasions, una esmena que
d’haver-se aprovat hagués permès tornar tres milions d’euros
als consells insulars en aquest concepte en cada any.
La qüestió de la devolució de les bestretes, per als partits
d’esquerres, ha passat de ser un tema urgent a l’anterior
legislatura, a ser un tema menor, sense importància en aquesta
legislatura. És més, la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera,
ha canviat el discurs i les excuses a mesura que passava el
temps.
Si feim un poc de cronologia veurem com dia 8 d’octubre
de 2015, fa dos anys, a una visita a Menorca, la consellera
Cladera afirmava que les bestretes pendents s’havien de
regularitzar amb prestesa.
Dia 23 de febrer de 2016, a una pregunta parlamentària, la
consellera Cladera va contestar que s’estava confeccionant un
calendari de pagaments a fi de liquidar els 144 milions de
bestretes pendents
Dia 14 de novembre de 2016, nou mesos després d’anunciar
que feia un calendari de pagaments, a un viatge a Eivissa,
canvia el discurs i diu que estan calculant com s’han de liquidar
aquestes bestretes, i ja no parla del calendari que pocs mesos
anteriors havia anunciat.
Dia 28 de març de 2017 el síndic major, Joan Rosselló, a la
Comissió d’Hisenda, va dir que una de les recomanacions més
importants que feia era que s’aclarís, d’una vegada, tota la
qüestió de les bestretes.
Dia 2 de maig de 2017, la consellera Cladera en resposta a
una pregunta parlamentària diu que ja han passat als consells
insulars una proposta de liquidació de les bestretes.
La qüestió final és que no sabem res, ni del calendari de
pagament de les bestretes (dubtam que hagi existit mai), ni de
la liquidació, ni de les negociacions amb els consells insulars.
Tot semblen excuses i pilotes fora. Malauradament, s’està
demostrant que no hi ha cap tipus de voluntat per liquidar
aquest deute amb els consells insulars, ni de solucionar d’una
vegada per totes, com reclama el síndic major, aquesta situació.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure una partida pressupostària als propers
pressuposts generals de la CAIB a fi d’anar liquidant, de forma
progressiva, els 144 milions en concepte de bestretes que el
Govern de les Illes Balears deu als consells insulars.
2. El Parlament de les Illes Balears constata el perjudici que va
suposar per als consells insulars el fet que per a l’exercici 2011
s’haguessin prorrogat els pressuposts de la CAIB de 2010, fet
que va provocar que les bestretes, en ser partides
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extrapressupostàries, no es poguessin aplicar l’any 2011, i els
consells, per tant, es perdessin aquesta partida.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei 3/2014,
de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, està donant bons resultats, no està generant
conflictes ni discrepàncies i està consolidant de forma
sostenible el finançament dels consells insulars i, en aquest
sentit, insta el Govern de les Illes Balears a mantenir-la en
vigor i a millorar-la només en aquells aspectes que així ho
requereixin.
Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

N)
RGE núm. 10132/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prevenció del consum de cànnabis a la nova llei
de drogues, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Segons els diferents estudis, existeix una elevada incidència
de consum de cànnabis. És la droga il·legal més consumida en
el món. Espanya ocupa la quarta posició europea en consum en
joves de 15 a 24 anys, també de 15 a 34 anys, i és al segon lloc
a la població adulta de 15 a 65 anys.
Les xifres de consum a Balears estan per damunt la mitjana
espanyola. Cada vegada hi ha més evidència que el consum
regular i important de cànnabis per part dels adolescents
s'associa a conseqüències negatives més severes i persistents
que en el cas dels adults.
Però la prevenció específica del consum de cànnabis no
s'inclourà dins la nova Llei de drogues, segons paraules de la
directora general de Salut Pública i Participació, tot i que a
totes les institucions s'executen programes de prevenció de
cànnabis.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut que a la nova Llei balear de drogues, des de la
perspectiva de la salut pública i dins el marc de les polítiques
de prevenció de
riscos, hi constin aquelles inherents al consum de cànnabis i
derivats.
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Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

O)
RGE núm. 10133/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora del servei d'ambulàncies a Eivissa, davant
la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
A agost de 2017 a l'illa d'Eivissa existia la següent prestació
de servei d'ambulàncies: a Sant Antoni, un SVA (A252) i un
SVB (T353); a Vila, un SVA (A251) i dos SVB (T350 i T351);
a Santa Eulàlia, un SVA (A253) i un SVB (T352), i a Sant
Joan, un SVB (T354).
L'SVB de Vila T351 treballa des de mitjans de maig fins a
últims de setembre o principis d'octubre les 24 hores, i
d'octubre a maig 12 hores, les diürnes (de 08 h. a 20 h). Quan
es produeix augment de feina nocturna de l'altra ambulància
SVB, T350, s'ha de recórrer a ambulàncies d'altres zones per
poder cobrir serveis d'Eivissa ciutat, el que suposa rebaixar el
servei de suport urgent a determinades zones, habitualment
Santa Eulàlia o Sant Joan. Segons pareix, a més, actualment
s'està plantejant eliminar una ambulància d'SVB a partir de
principis d'octubre.
Aquesta situació s'agreuja més quan s'ha de realitzar un
trasllat amb helicòpter o avió-ambulància perquè
obligatòriament un SVB, el T350, ha d'estar activat
exclusivament per aquest servei que en el cas d'una derivació
amb avió-ambulància pot ser d'un temps que pot arribar a les 4
hores.
Cal recordar que l'SVA A253 (Santa Eulàlia) dóna servei
des de març a desembre (els dos inclosos), que l'SVB T352
(Santa Eulàlia), és el que cobreix tota la zona nord de l'illa i
que l'SVB
T354 (Sant Joan) és únicament reforç d'estiu (de juny a
setembre).
També cal dir que la necessitat d'ambulàncies a la zona
nord ha fet que el servei d'SVA amb base a Santa Eulàlia
s'incrementés i que s'ha fet des de març a desembre, donat
l'increment d'intervencions, que segueixen augmentant
progressivament.
Tot això determina que es produeixin dèficits assistencials
durant uns mesos l'any, per la qual cosa el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
que la nova Llei balear de drogues inclogui les línies generals
de la política de prevenció de consum de cànnabis,
especialment les adreçades al col·lectiu jove.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
que el servei d'ambulàncies d'SVB T351 de Vila passi a estar
les 24 hores tot l'any.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
que el servei d'ambulàncies d'SVA A253 de Santa Eulàlia passi
a prestar servei els 12 mesos de l'any.
Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

P)
RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció,
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Exposició de motius
Fa ja quasi un any que es va posar en marxa el Pacte Social
Contra les Violències Masclistes (ReAcció), aquest projecte té
l’objectiu de mobilitzar i implicar tota la ciutadania de les Illes
Balears en la prevenció, la denúncia i l’eradicació de les
violències masclistes, pretén l’adhesió del conjunt de la societat
balear a un manifest per a la construcció d’un espai lliure de
qualsevol tipus d’expressió de violència masclista, a través
d’un compromís amb accions concretes, ja sigui per part
d'institucions, grups polítics, entitats publiques i privades,
empreses o particulars. Aquestes adhesions i compromisos que
es vehiculen a través d’una plataforma digital.
Malgrat aquesta bona iniciativa, consideram que la seva
difusió és molt millorable, especialment en relació a les xarxes
socials i Internet, que són canals de comunicació que permeten
arribar a la població de forma ràpida i senzilla, especialment a
la gent jove, colAlectiu que ha de comptar amb especial atenció.
Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una campanya específica a Internet i
a les xarxes socials per a la difusió del Pacte Social Contra les
Violències Masclistes (ReAcció).
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Q)
RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
La comunitat internacional ve testificant durant els últims
anys un important deteriorament de l'estat de dret en la
república bolivariana de Veneçuela. Aquest procés s'ha vist
agreujat, encara més si cap, quan el Tribunal Suprem de
Justícia (TSJ) veneçolà va assumir les competències de
l'Assemblea Nacional, limitant la immunitat als seus diputats i
atorgant-se poders extraordinaris en matèria penal, militar,
econòmica, social, política i civil.
El bloqueig institucional que viu el país, a través del control
que exerceix el poder executiu sobre el Tribunal Suprem i el
Consell Nacional Electoral, ha vingut impedint l'aplicació de
lleis i iniciatives legislatives, i afecta ja tots els àmbits de la
política i els drets dels ciutadans veneçolans. L'Assemblea
Nacional, que ostenta una majoria indiscutible dels partits de
l'oposició des del 6 de desembre de 2015, ha estat treballant per
implementar mesures que abordin els desafiaments econòmics,
socials i de seguretat que afronta el país, sense poder avançar
enfront d'un govern que utilitza les institucions en benefici
propi.
Malgrat les reiterades resolucions, dictàmens i declaracions,
provinents d'Unió Europea, d'organismes regionals o de les
principals organitzacions no governamentals encarregades de
vetllar pels drets humans, i de l'intent de mediació promogut
per UNASUR amb la participació dels tres expresidents i el
Vaticà, el govern veneçolà ha mantingut el seu rumb, ignorant
sistemàticament les crides a la sensatesa i al diàleg. En aquest
sentit, cal destacar les declaracions del secretari general de
l'Organització dels Estats Americans (OEA), Luis Almagro,
condemnant l'acte cop d'estat perpetrat pel règim veneçolà
contra l'Assemblea Nacional i les del president del Parlament
Europeu, Antonio Tajani, expressant la seva tristesa per la
situació que travessa Veneçuela on s'estan donant passos enrere
en el camí cap a la democràcia i la separació de poders al país.
La situació a Veneçuela viu avui els seus pitjors dies.
La violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals
és preocupant, a la situació dels presos polítics se li suma
l'absència d'un sistema de justícia independent, de llibertat de
partits polítics i mitjans lliures, i tot això incideix intensament
en el sofriment de la població, les condicions bàsiques de vida
s'han vist deteriorades de manera preocupant a causa de la crisi
humanitària que viu el país. Veneçuela és avui una democràcia
fallida amb presos polítics, l'oposició perseguida, el Parlament
suspès i en plena alarma social per la falta d'aliments i
medicaments.
Espanya sempre ha demostrat estar compromesa amb les
llibertats i amb la promoció i la defensa dels valors democràtics
al món, i especialment en estats germans com la República de
Veneçuela, amb la qual la uneixen vincles històrics, econòmics
i culturals en tots els àmbits, i així ho ha posat de manifest en
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per part de ciutadans veneçolans van superar la xifra de
qualsevol altra nacionalitat, inclosa la siriana.

- Traslladi la plena disponibilitat de les institucions de les
Illes Balears per col·laborar amb Veneçuela a l'hora de
pal·liar els efectes de la crisi per la qual travessa el país.
- Exigeixi al Govern veneçolà la immediata liberalització de
tots els presos polítics.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Palma, a 30 d'agost de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears:
- Reitera la seva solidaritat amb els ciutadans de Veneçuela
i la seva preocupació per la situació econòmica, social i
política que viu el país i expressa una gran preocupació per
la situació a Veneçuela, i per la greu crisi institucional a
partir de l'anul·lació de les competències de l'Assemblea
Nacional.
- Mostra una especial preocupació per la deterioració dels
valors democràtics a Veneçuela a partir de la convocatòria
per part del seu president d'una Assemblea Nacional
Constituent (ACN).
- Condemna els actes de violència contra la població civil
a partir d'aquesta convocatòria.
- Recorda que aquestes decisions no contribueixen a la
normalització institucional i a la necessària cooperació
entre els poders de l'Estat per fer front a la greu crisi, no
solament humanitària, sinó també política, econòmica i
social que s'està vivint a Veneçuela.
- Reafirma el seu compromís amb la defensa de la separació
de poders i el respecte a l'Estat de Dret, base de tota
democràcia, i mostra la seva solidaritat amb l'Assemblea
Nacional Veneçolana, que ha de tenir garantida la capacitat
d'actuar amb autonomia, en el desenvolupament de la seva
labor legítima.
- Insisteix en el seu convenciment que solament un diàleg
urgent, inclusiu i basat en el sincer reconeixement mutu dels
diferents actors polítics i de les institucions, amb les seves
competències i atribucions, serà efectiu per solucionar els
problemes de Veneçuela, i permetrà avançar en la
consecució de la pau social i l'estabilitat política i
institucional, amb tot el dret a la democràcia i al respecte
als Drets Humans. Apostant per mesures que promoguin la
democràcia, el diàleg i el retrobament entre els veneçolans
com a única via per a la solució de la greu situació que
travessa el país i que, de manera urgent, són requerides per
la societat veneçolana.
2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat que
traslladi al Govern de Veneçuela i a l'Assemblea Nacional
Veneçolana aquest acord i:
- Exhorti el Govern veneçolà que assumeixi les seves
responsabilitats amb la finalitat d'aconseguir el respecte de
la democràcia i el diàleg efectiu entre els poders de l'Estat,
garantint de manera efectiva la separació de poders i l'Estat
de Dret, les llibertats, els principis democràtics, i els Drets
Humans, així com la convocatòria d'eleccions previstes per
l'ordenament jurídic i constitucional del país.
- Continuï impulsant en col·laboració amb els diferents
actors internacionals i regionals la recerca de solucions, que
garanteixin el compliment dels principis democràtics. I de
manera especial, doni suport a aquelles iniciatives que
tenen com a objectiu contribuir a l'establiment d'un diàleg
sincer i democràtic com a garantia d'una solució estable de
la situació per la qual travessa Veneçuela.

5677

R)
RGE núm. 10165/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajustament de polítiques d'educació, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El 1998 s’assumiren les competències en educació per part
de la CAIB amb una dotació més bé escassa ( aproximadament
267 mill euros ) i poc real. S’assumiren 140.000 alumnes,
7.000 professors i 500 centres. Des d’aquell moment, la
comunitat autònoma ha hagut de lluitar amb tota una sèrie de
factors per poder augmentar la qualitat de l’educació a tots els
nivells i amb canvis substancials importants.
Al llarg dels anys, l’evolució econòmica de les Illes Balears
ha provocat la creació d’un flux immigratori constant que ha
atret a població d’arreu del món. Això ha provocat que,
ràpidament, s’hagi donat una situació de desequilibri entre
diferents parts del territori de l’Estat, ja que mentre en unes
bandes s’anaven reduint el nombre d’unitats escolars, a les Illes
va anar creixent de manera accelerada el nombre de centres i
d’aules als diferents nivells educatius.
A més, aquesta situació demogràfica excepcional va generar
que les aules dels centres de les Illes Balears tinguin una
enorme diversitat personal, social, lingüística, econòmica, ...,
cosa que ha fet més dificultós el procés d’atenció i que ha
calgut atendre de diferents maneres: augmentant el nombre de
professors de manera constant davant una població escolar en
augment; creixement de les necessitats d’infraestructures per
poder acollir tot aquell alumnat que s’ha anat incorporant a les
aules, creixement de la despesa en dotació i manteniment dels
centres; necessitat de desenvolupar programes específics
d’acolliment social i lingüístic, etc.
Tota aquesta situació, conjuntament amb altres factors com
pot ser un accés fàcil i ràpid al mercat laboral - malgrat sigui en
condicions precàries, de baixa qualitat i que no requereixen cap
mena de qualificació- ha generat que el sistema educatiu de les
Illes Balears tingui una alta taxa d’abandonament que precisa
d’inversions específiques i el desenvolupament de forma
permanent de polítiques de reforç i de lluita especifica contra
aquesta situació.
A més, durant la legislatura anterior, es va veure reduït el
pressupost en educació i les retallades en personal, diversos
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programes específics, manca d’inversió en infraestructura
bàsica i manteniment de centres, etc., varen deixar el sistema
educatiu de les Illes en una situació precària que ara cal anar
refent i revertint.

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

Davant aquesta situació, el Govern de l’Estat té l’obligació
de, una vegada superada la situació de crisis i davant la situació
actual que sembla de millora econòmica, posar en marxa
mesures correctores per facilitar a totes les comunitats
autònomes la possibilitat de retornar a nivells anteriors i reduir
els desequilibris generats.

Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Proposició no de llei
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, als pressupostos generals de l’Estat per a 2018,
el crèdit destinat a polítiques d’educació i així poder garantir
l’accés a una educació de qualitat a un major nombre d’alumnat
a les diferents etapes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a implementar mesures correctores per eliminar els
desequilibris en la inversió entre els diferents territoris i les
diferències que es produeixen a causa dels fluxos migratoris
entre la població de les diferents parts de l´estat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure partides específiques als pressupostos generals de
l’Estat per a 2018 destinades a ajudar les diferents comunitats
autònomes a desenvolupar programes d’acolliment
sociolingüístic per a alumnat que arribi als centres d’educació
procedent de d’estats estrangers.

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 9575/17, 9576/17, 7884/17,
7886/17, 7889/17 i 9580/17, 7892/17, 7893/17 i 9584/17,
9579/17, 9581/17, 9582/17 i 9583/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre de 2017, admet el tràmit dels escrits que es
relacionen a continuació i accepta les retirades solAlicitades:
•

•

•
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear línies d’ajuda a les comunitats autònomes perquè
aquestes puguin desenvolupar diferents programes de reducció
de l’abandonament escolar així com accions per al retorn al
sistema educatiu d’aquell alumnat que ha deixat els estudis de
manera prematura.
Palma, a 7 de setembre de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

•

•

•

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

•

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 10169/17, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sobre el futur Pla d'indústria
de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre de 2017, conformement amb l'article 183 del

•

RGE núm. 10083/17, presentat pel diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, que solAlicita la retirada de la pregunta RGE núm.
9575/17, relativa a desaparició d'indústries emblemàtiques
de les Illes.
RGE núm. 10084/17, presentat pel diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, que solAlicita la retirada de la pregunta RGE núm.
9576/17, relativa a accions contra el turisme de les Illes.
RGE núm. 10098/17, presentat pel diputat Rafael Nadal i
Homar, del Grup Parlamentari Popular, que solAlicita la
retirada de la pregunta RGE núm. 7884/17, relativa a servei
de 24 hores al PAC de Manacor.
RGE núm. 10099/17, presentat pel diputat Antonio Gómez
i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, que solAlicita la
retirada de la pregunta RGE núm. 7886/17, relativa a rescat
del túnel de Sóller.
RGE núm. 10100/17, presentat pel diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, que
solAlicita la retirada de les preguntes RGE núm. 7889/17 i
9580/17, relatives a proves de selectivitat i a augment del
personal eventual del Govern.
RGE núm. 10101/17, presentat pel diputat Vicent Serra i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que solAlicita la
retirada de la pregunta RGE núm. 7892/17, relativa a
problemes al centre de salut de Binissalem.
RGE núm. 10102/17, presentat per la diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, que
solAlicita la retirada de les preguntes RGE núm. 7893/17 i
9584/17, relatives a consens amb els afectats per la
declaració de noves zones d'especial protecció per a les aus
i a atacs a la indústria turística.
RGE núm. 10103/17, presentat pel diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, que solAlicita
la retirada de la pregunta RGE núm. 9579/17, relativa a
remuneració dels treballadors que fan feina a la nostra
comunitat.
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•

•

•

RGE núm. 10104/17, presentat per la diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, que
solAlicita la retirada de la pregunta RGE núm. 9581/17,
relativa a servei Aerotib.
RGE núm. 10105/17, presentat per la diputada Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, que
solAlicita la retirada de la pregunta RGE núm. 9582/17,
relativa a cessament del gerent de la Fundació de l'Esport
Balear.
RGE núm. 10106/17, presentat per la diputada Sandra
Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, que
solAlicita la retirada de la pregunta RGE núm. 9583/17,
relativa a ajudes per palAliar la pobresa energètica.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 11770/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre de 2017, admet el tràmit l'escrit RGE núm.
10365/17, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
i, conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives,
acorda que la proposició no de llei esmentada, contra la
reprivatització del litoral a les Illes Balears, es tramiti per
aquest procediment.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
9329/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre de 2017, admet el tràmit l'escrit RGE núm.
10166/17, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la solAlicitud de
compareixença esmentada, del vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme sobre el procediment per
canviar la modificació de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.

E)
Decaïment de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple RGE núm. 9577/17 i 9578/17.
Conformement amb l'article 165.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño i
el diputat Xavier Pericay i Hosta, ambdós del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a repartiment de l'impost turístic i
a xec formació, respectivament, no incloses a l'ordre del dia de
la sessió plenària de dia 12 de setembre d'enguany, queden
decaigudes.

Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre de 2017, conformement amb l'article 98 del
Reglament de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 10181/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
de llei esmentat fins al proper dia 2 d'octubre de 2017.
Palma, a 13 de setembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. Marina Caubet i Pujol com a personal eventual
adscrita al Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, sol·licita el nomenament de la
Sra. Marina Caubet i Pujol com a personal eventual adscrita al
Grup Parlamentari MÉS per Menorca amb unes retribucions de
19.935,44 € anuals amb una jornada parcial, mitjançant l’escrit
RGE núm. 10119/2017, de 6 de setembre.
2. L’Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu declara que la Sra. Marina
Caubet i Pujol realitzarà funcions de personal eventual i la seva
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retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
que ha de desenvolupar a temps parcial al Parlament de les Illes
Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 10182/2017, de 8 de
setembre.
3. L’Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu declara, mitjançant l’escrit
RGE núm. 10215/2017 d’11 de setembre, que la Sra. Marina
Caubet i Pujol dedicarà 20 hores setmanals a les tasques de
personal eventual, que podran dur-se a terme de dilluns a
divendres, amb 4 hores diàries, matí o capvespre de forma
continuada o partida, tal com estableixen els articles 245 i
següents del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat
social.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament de la Sra. Marina Caubet i Pujol com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, amb efectes econòmics i administratius des de dia 12
de setembre de 2017 i amb unes retribucions corresponents a
19.935,44 € anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
a) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 12 de setembre de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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