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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2018, aprovà la Llei del tercer sector d'acció
social.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DEL TERCER SECTOR D'ACCIÓ SOCIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre Estatut, en el seu preàmbul, declara com un dels
principis vertebradors de la nostra societat que “Les Illes
Balears són una comunitat de persones lliures i per a persones
lliures, on cada persona pot viure i expressar identitats diverses,
amb esperit decidit de cohesió, fonamentat en el respecte a la
dignitat de totes i cadascuna de les persones”.
Igualment a l’article 12.3 ens diu que “Les institucions
pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per
complir les finalitats que els són pròpies i en el marc de les
competències que els atribueix aquest Estatut, han de
promoure, com a principis rectors de la política econòmica i
social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena
ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic de
manera que s’asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis
públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció
social, l’esplai i la cultura”.
L’article 15 del nostre Estatut està consagrat íntegrament als
drets de participació, i a l’apartat 2 indica que “Els ciutadans de
les Illes Balears tenen dret a participar en condicions d’igualtat
en els assumptes públics, directament o per mitjà de
representants, en els termes que estableixen la Constitució,
aquest Estatut i les lleis”.
Per una altra part, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, al títol IV, sobre la participació en
els serveis socials, destaca a l’article 50 com a principi general
que “El sistema de serveis socials, per a la consecució dels seus
fins, compta amb la participació de la ciutadania al llarg de tot
el cicle comprès entre la planificació, la gestió i l’avaluació de
la seva actuació. Sempre que sigui possible, les decisions
relatives al sistema de serveis socials s’han de prendre amb la
participació de la ciutadania”.
Sabem que la historia dels serveis socials a les nostres illes
no seria la mateixa sense l’aportació de les entitats civils que
s’han dedicat als col·lectius vulnerables. L’anomenat Tercer
Sector Social de les Illes Balears ha esdevingut una part molt
important de la nostra societat. El seu conjunt de xarxes
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d’entitats formen un extens mosaic de solidaritat i de
compromís, així com una estructura de serveis públics
excel·lents dels quals en són beneficiaris els usuaris, les seves
famílies, l’administració pública i tota la societat.
La seva missió és estar al costat dels col·lectius en
situacions de vulnerabilitat per tal d’ajudar-los a assolir la
mateixa igualtat d’oportunitats que la resta de ciutadans. A
través d’aquest contacte directe i pròxim, és quan les Entitats
del Tercer Sector Social (ETSS) han desenvolupat un
coneixement dels problemes socials molt útil per al
desenvolupament sostenible i la cohesió social de la nostra
societat.
Així i tot, la seva situació actual no està exempta de
fragilitats que cal vèncer. Per tot això resulta necessari establir
un marc regulador autonòmic que tengui com a finalitat enfortir
la capacitat del Tercer Sector d'Acció Social per atendre els
seus col·lectius i perquè esdevingui un interlocutor i un actor
eficient davant les administracions públiques i la resta de la
societat, tant per al disseny com per a l’aplicació, el seguiment
i l’avaluació de les polítiques socials.
Aquesta llei en el capítol I reconeix les ETSS i les seves
xarxes com aquelles associacions privades i independents que
es guien pels principis de la justícia social i la solidaritat entre
persones i entitats, a més de fer feina amb criteris de qualitat,
participació, responsabilitat social i transparència.
Per tal que es puguin diferenciar i reconèixer
administrativament les ETSS d’altres associacions i entitats que
fan accions similars, aquesta llei exigeix que les ETSS siguin
entitats sense ànim de lucre, orientades a solucionar els
problemes de les persones i els col·lectius que atenen, a
defensar els seus drets, a més d’estimular la participació i el
diàleg democràtic en el si de les seves organitzacions.
D’aquesta manera les ETSS reconegudes i censades per
aquesta llei tendran un estatus rellevant en el procés del diàleg
ciutadà que es defineix en el capítol II. Aquest diàleg ha de
servir per dissenyar i avaluar les polítiques socials dirigides als
col·lectius que elles defensen, així com l’exercici efectiu dels
seus drets. Aquest diàleg es vehicularà a través del Consell de
Serveis Socials de les Illes Balears i del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, així com altres organismes similars
de les administracions públiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Una feina que fan la majoria d’ETSS són els serveis de
responsabilitat pública, a través de subvencions, contractes o
concerts. En el capítol III es defineixen les diferents
possibilitats de col·laboració en el sistema balear de serveis
socials i es fa extensiu al sistema balear de renda bàsica, al
servei balear d'ocupació, al sistema sanitari i a l’educatiu.
També en aquest capítol es defineix la importància de la
relació històrica que tenen les entitats en alguns sectors de
serveis socials, així com la importància singular que tenen
algunes entitats per als seus usuaris, per la qual cosa la llei
preveu una col·laboració preferent de la que han de gaudir les
ETSS sobre altres entitats privades.
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Aquesta preferència es concreta en una multiplicitat de
possibilitats per tal de fer feina colze a colze amb
l’administració pública, en projectes d’especial complexitat i de
gran potencial innovador. La formalització d’aquesta
col·laboració es realitzarà a través de concerts i convenis que
ja permet l’actual Llei de serveis socials i a través dels que
contemplarà la nova llei d’acció concertada.
Per tal de reforçar les estructures de les ETSS, així com la
seva imatge pública, el capítol IV preveu l’elaboració d’una
Estratègia de Promoció del Tercer Sector Social de les Illes
Balears; estratègia que s’haurà d’elaborar cada quatre anys i
avaluar cada any en un informe que el Govern presentarà al
Parlament.
Un altre aspecte de la promoció de les ETSS serà el que
realitzaran els consells insulars i els ajuntaments a través de
plans o activitats específiques que es realitzaran a tal efecte.
També es farà la promoció de les ETSS en el conjunt d’altres
entitats privades que desenvolupen accions socials com
fundacions, entitats bancàries i altres.
Per últim, la llei contempla també en el capítol IV la
voluntat de les administracions públiques d’adoptar mesures
que facilitin les inversions en infraestructures que hagin de fer
les ETSS, així com el reconeixement com a part interessada en
aquells projectes públics que, encara que no siguin de l’àmbit
pròpiament social, poden afectar les entitats o els col·lectius
vulnerables que defensen.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte crear un marc legal del Tercer
Sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i
xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures
orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular
la manera de relacionar les administracions competents i les
entitats del Tercer Sector Social en la provisió i el finançament
de serveis de responsabilitat pública i interès general per part
de les entitats del Tercer Sector Social; impulsar la cooperació
i la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector
públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva
contribució i interlocució amb l’administració, en l'àmbit de la
intervenció social i en les polítiques i els sistemes de
responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit.
Article 2
Principis d’actuació de les entitats del Tercer Sector, i de la
relació entre aquestes i l’Administració
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears, així com les actuacions que duguin a terme per si
mateixes o en col·laboració amb altres, s'han de sotmetre als
següents principis:

participació activa dels diferents col·lectius en la seva vida
interna i en la seva activitat externa.
El sector públic impulsarà la participació social de la
ciutadania en l'àmbit de la intervenció social a través del Tercer
Sector Social de les Illes Balears i ajudarà a enfortir el teixit
social a través d'accions de promoció de les seves
organitzacions i xarxes.
Tant les administracions públiques responsables dels serveis
de responsabilitat pública com les organitzacions del Tercer
Sector quan participin en la seva provisió, impulsaran la
participació directa de les persones usuàries, promovent la seva
organització i dinàmiques grupals de participació en els serveis.
b) Solidaritat i justícia.
Tant el sector públic com les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears promouran el voluntariat i
l'ajuda mútua. Alhora, continuaran avançant en la
professionalització de les respostes, a través de la prestació de
serveis per personal remunerat i la formació de les persones,
tant professionals com voluntàries, que participen en activitats
d'ajuda mútua.
A més, prestaran especial atenció a les situacions que
afronten les persones que, per diferents motius, no accedeixen
als sistemes de responsabilitat pública, procurant que, de cap
manera, no quedin desateses les seves necessitats més bàsiques
i puguin comptar amb el suport necessari per iniciar processos
d'inclusió.
c) Responsabilitat pública i coresponsabilitat en la inclusió
social.
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears i les administracions públiques han de garantir una
actuació dirigida a l'exercici efectiu dels drets socials i
col·laboraran per afavorir al màxim l'accés a l'ocupació, a
l'habitatge, als serveis socials, a l'educació i a la salut, entre
d'altres serveis, promovent la consolidació i el desplegament
dels sistemes de responsabilitat pública, i contribuint igualment
a sostenir i donar suport a les famílies i altres xarxes de
solidaritat, ajuda mútua i suport informal.
d) Diàleg civil i democràcia participativa.
Les administracions públiques de les Illes Balears donaran
a les organitzacions i xarxes del Tercer Sector Social de les
Illes Balears la possibilitat d'expressar i intercanviar
públicament les seves opinions en tots els àmbits d'actuació de
l'Administració i hi mantindran un diàleg obert, transparent i
habitual, sobre les polítiques socials a través de la posada en
marxa de meses de diàleg civil o la participació en òrgans
consultius o en processos específics que es desenvolupin a
l'efecte.
e) Cooperació entre el sector públic i les organitzacions del
Tercer Sector.

a) Participació social.
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears reforçaran la seva base social duent a terme accions
dirigides a mantenir-la o incrementar-la i afavorint la

El sector públic balear i les organitzacions del Tercer Sector
Social de les Illes Balears han de promoure les condicions
necessàries per sostenir, formalitzar i impulsar la seva
cooperació i col·laboració actual, amb relació a activitats de
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responsabilitat pública i a altres activitats socials d'interès
general, així com per desenvolupar noves formes i instruments
de cooperació i col·laboració, i estendre els existents a nous
àmbits de la intervenció social i dels sistemes de responsabilitat
pública.
f) Transversalitat de les actuacions orientades a la inclusió
social.
Quan les administracions públiques balears i les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears
desenvolupin plans, programes i accions en l'àmbit de la
intervenció social, impulsaran la col·laboració amb tots els
sistemes de responsabilitat pública i àmbits relacionats amb la
protecció social i les polítiques socials.
Així mateix, impulsaran accions perquè les polítiques i
línies d'acció de caràcter general, en qualsevol dels àmbits
d'actuació pública, tenguin en compte les necessitats i
demandes de les persones, les famílies, els col·lectius o les
comunitats en situació de vulnerabilitat o exclusió,
desprotecció, discapacitat o dependència.
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De la mateixa manera, l'objecte social i la missió de les
entitats del Tercer Sector se centraran no només en la prestació
de programes o serveis, sinó en la realització d'altres accions
tendents a defensar els drets i a promoure’n la inclusió
sociolaboral, tota vegada que per a les entitats del Tercer
Sector Social la prestació de serveis no és un fi en si mateix,
sinó un mitjà per assolir l'objectiu de la plena inclusió i igualtat
amb la resta de la ciutadania.
c) Són entitats d'acció voluntària: compten amb una base
social conformada per persones voluntàries, persones sòcies,
persones que formen part dels òrgans de govern de manera no
remunerada o altres persones que col·laboren amb l'entitat de
manera voluntària. L'acció voluntària la portaran a terme
mitjançant programes de voluntariat i donant compliment a la
legislació sobre voluntariat vigent en cada moment en l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) Són entitats l'àmbit d'actuació de les quals es
desenvolupa totalment o parcialment en la comunitat autònoma
de les Illes Balears: actuen en el territori de les Illes Balears,
amb independència del lloc on s'ubiqui la seva seu social o
domicili legal.

g) Responsabilitat social corporativa.
A més dels principis esmentats, les ETSS adoptaran els
principis de responsabilitat social corporativa com els de la
transparència interna, de respecte mediambiental i de
compliment de la legislació de riscs laborals.
Article 3
Organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears
1. A l'efecte d'aquesta llei, formen part del Tercer Sector Social
de les Illes Balears les entitats d'iniciativa social i privada, en
les quals la finalitat principal és promoure la inclusió
sociolaboral i l'exercici efectiu dels drets de persones, famílies,
grups, col·lectius o comunitats que afrontin situacions de
vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o
dependència; prestin suports o realitzin les activitats
necessàries en els àmbits de serveis socials, laboral, educatiu,
sanitari, o qualsevol altre transversal que afecti els esmentats
col·lectius.
2. A més de la finalitat establerta en l’apartat anterior, per ser
considerades organitzacions del Tercer Sector de les Illes
Balears als efectes d'aquesta llei, les organitzacions han de
complir amb els requisits i les característiques següents:
a) Són entitats sense ànim de lucre: no persegueixen la
distribució de beneficis econòmics i tenen establerta
jurídicament l'obligació de reinvertir qualsevol benefici en la
missió de l'organització o, el que és el mateix, la impossibilitat
de distribuir beneficis.
b) Són entitats l'objecte únic i principal de les quals és
treballar per a algun dels col·lectius esmentats en l'apartat
primer d'aquest article: per això l'objecte social i la missió de
les organitzacions se centraran exclusivament en l'atenció d'un,
diversos o tots els col·lectius de persones que estiguin en
situacions de vulnerabilitat, exclusió, desprotecció, discapacitat
i/o dependència.

e) Són entitats que formen part de la societat i sorgeixen
d'ella i per a ella: sorgeixen de la societat i mantenen, des del
seu origen, un vincle i un compromís estable amb el territori de
les Illes Balears i amb les persones, les famílies, els grups, els
col·lectius o les comunitats destinataris de la seva activitat, o
estan constituïdes directament per les pròpies persones i
famílies destinatàries; i es dirigeixen a més a col·lectivitats
indeterminades de persones i no a persones determinades.
En conseqüència, han d'adoptar la forma jurídica
d'associacions, fundacions, organitzacions religioses, entitats
singulars regulades en el Reial Decret 415/1996, d'1 de març,
pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de la Creu Roja
Espanyola; o en el Reial Decret 358/1991, de 15 de març, pel
qual es reordena l’Organització Nacional de Cecs Espanyols,
i cooperatives d'iniciativa social sense ànim de lucre, així com
altres entitats formalment constituïdes i dotades de personalitat
jurídica pròpia que preveu l'article 4 de la present llei.
f) Són entitats d'iniciativa privada, institucionalment
separades de l'administració i autogovernades; el seu òrgan de
govern no pot estar participat per empreses mercantils i, en el
cas de participació d'una o diverses administracions públiques,
aquesta participació no pot excedir del 50%.
g) Són entitats participatives: adopten formes de
participació per a la presa de decisions d'acord amb el que
estableix la seva normativa aplicable i, amb independència de
la forma o la composició del seu òrgan de govern, articulen
mecanismes per donar veu a les persones a les quals es dirigeix
el seu objecte social.
h) Són entitats que comparteixen coneixement i fomenten
la cooperació entre elles, i poden formar part d'alguna o
algunes xarxes de segon o tercer nivell integrades per
organitzacions del Tercer Sector Social, d'acord amb el que
estableix l'article 5 d'aquesta llei.
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Article 4
Altres entitats del Tercer Sector
A l'efecte d'aquesta llei, i de manera excepcional, seran
considerades també incloses dins del Tercer Sector Social de
les Illes Balears les organitzacions, amb formes jurídiques
alienes al Tercer Sector, en les quals els òrgans de govern
estiguin participats exclusivament per organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears, o bé per administracions
públiques fins a un màxim del 50%, que hagin estat
constituïdes per complir la finalitat social d'aquestes últimes.
Especialment, s'inclouran en aquest àmbit les empreses
d'inserció social i laboral que estiguin degudament inscrites en
els registres oficials corresponents, sempre que compleixin els
requisits recollits en el paràgraf anterior, a més dels previstos
en la seva normativa específica. També es consideraran entitats
del Tercer Sector les cooperatives d'acció social sense afany de
lucre.
També s'inclouran en aquest àmbit els centres especials
d'ocupació sense afany de lucre d’imprescindibilitat social. A
l'efecte d'aquesta llei, es consideren centres especials
d'ocupació d'imprescindibilitat social aquells que no tenen ànim
de lucre, que es consagren exclusivament en objectiu i finalitat
a la integració laboral i social de les persones amb discapacitat
i que compleixen, com a mínim, dos dels següents requisits:
a) Que com a mínim el 70% de les persones amb
discapacitat que integren la seva plantilla siguin persones amb
discapacitat i amb majors necessitats de suport incloses en
algun dels següents col·lectius:
- Persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o
discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33%.
- Persones amb discapacitat física o sensorial amb grau
igual o superior al 65%.
b) Que un mínim del 75% de les persones amb discapacitat
que integren la plantilla estiguin contractades en la modalitat
indefinida. No es tindran en compte en el còmput de la plantilla
els treballadors amb contracte per a la formació i
l'aprenentatge.
c) Que el centre especial d'ocupació sigui un mitjà per a la
inclusió del major nombre de persones a l'empresa ordinària,
mitjançant la prestació de serveis d'itinerari d'inserció
sociolaboral. Per això, el centre especial d'ocupació haurà de
prestar accions de treball amb suport en empresa ordinària a un
nombre mínim de persones amb discapacitat equivalent al 30%
de la seva plantilla, computada segons el que preveu la lletra b)
anterior.
Article 5
Les xarxes del Tercer Sector Social
A l'efecte d'aquesta llei, s'entenen per xarxes del Tercer
Sector Social de les Illes Balears les entitats legalment
constituïdes, que són fruit de l’acord d’un conjunt
d’organitzacions, representatives d'altres, així com les
organitzacions d'intervenció directa del Tercer Sector Social de
les Illes Balears que siguin representatives d'un determinat
col·lectiu, quan no hi hagi una xarxa que el representi en el
territori o l’àmbit geogràfic d'actuació de què es tracti.

Article 6
Activitats d'intervenció social i activitats socials d'interès
general que realitzen les organitzacions del Tercer Sector
Social
1. S'entenen com activitats d'intervenció social, aquelles
activitats desenvolupades amb la finalitat de promoure la
inclusió social i l'exercici efectiu dels drets de les persones, les
famílies, els grups, els col·lectius o les comunitats que afronten
situacions de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció,
discapacitat o dependència, que lluiten contra la desigualtat
social, la marginació, la desprotecció i la violència masclista,
i que avancen en la necessària transformació social cap a una
societat més justa, solidària, igualitària, participativa i
democràtica.
2. En particular, es consideren activitats d'intervenció social
dels serveis socials, la promoció de l'accés a l'ocupació, les
activitats d’inserció laboral i formació per a la qualificació
professional i qualsevol altra activitat desenvolupada, amb la
finalitat esmentada, en els espais d'interacció entre àmbits,
polítiques i sistemes com l'espai sociolaboral,
sociohabitacional, socioeducatiu, sociosanitari, sociojudicial o
sociocultural, entre d'altres.
3. Es consideren activitats socials d'interès general aquelles
activitats d'intervenció social, dutes a terme per organitzacions
no lucratives, realitzades per personal remunerat o per personal
voluntari, de manera desinteressada i lliurement. En concret, es
consideraran com a tals les següents:
a) Sensibilització, denúncia, participació en processos
d'elaboració o modificació de normes o interlocució amb el
sector públic i altres agents socials.
b) Promoció i articulació de la solidaritat organitzada i la
participació social de la ciutadania i, en particular, del
voluntariat social, l'ajuda mútua i l'associacionisme de les
persones destinatàries.
c) Detecció de necessitats, recerca i innovació.
d) Provisió (disseny, prestació, avaluació i millora) de
serveis de responsabilitat pública, o aliens a aquesta, i
realització d'altres activitats o projectes d'intervenció.
4. Les prestacions i els serveis de responsabilitat pública en
l'àmbit de la intervenció social constitueixen el sistema de
serveis socials que habitualment seran de caràcter no econòmic;
si més no, excepcionalment podran ser serveis d’interès
econòmic general, en els termes en què aquests conceptes són
definits a la normativa de referència de la Unió Europea, tant
si són proveïts directament per les administracions públiques,
com si aquestes compten amb la col·laboració de la iniciativa
privada.
Article 7
Cens d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears
El departament competent del Govern de les Illes Balears
en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat
un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les
Illes Balears.
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El dit cens s’entendrà integrat dins el Registre General
d’Entitats d’Iniciativa Social.
Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del
Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la
seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades tant de
manera presencial com electrònica.
L’acreditació de compliment dels requisits es farà amb la
comprovació del que estableixin els estatuts, de l’acta
fundacional o del document de constitució de l’entitat, així com
de la presentació de la memòria d’activitats anual, i hauran
d’acreditar el compliment de les obligacions de les
organitzacions i l’estatut del voluntari del títol II de la Llei
3/1998, de 8 de maig, del voluntariat de les Illes Balears,
mitjançant la presentació d’una declaració responsable.
Capítol II
Diàleg civil i altres instruments o espais de diàleg amb el
sector públic i altres agents
Article 8
Diàleg ciutadà
1. En virtut del principi de diàleg ciutadà, les organitzacions i
xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears i, a través
d’aquestes, les persones, les famílies, els col·lectius i les
comunitats destinatàries i protagonistes de la intervenció social,
tendran dret a participar en les polítiques públiques que els
afecten, en totes les seves fases, inclosa la fase d'execució, en
els termes previstos en la present llei i en la normativa
reguladora de cada sistema, sense menyscabar les facultats de
decisió que corresponguin als òrgans de govern de cada
institució.
2. El diàleg ciutadà constitueix un procés formal d'interlocució
i col·laboració entre el sector públic i les organitzacions i
xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears, a nivell
executiu i reglamentari, per orientar, impulsar i avaluar les
polítiques socials i altres iniciatives del sector públic i del
Tercer Sector Social en l'àmbit de la intervenció social.
3. El Govern de les Illes Balears, a través del Consell de
Serveis Socials de les Illes Balears (article 52 de la Llei 4/2009,
d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears), mantindrà
un diàleg permanent, operatiu i bidireccional amb les xarxes
del Tercer Sector en l'àmbit de la intervenció social, que es
tradueixi en iniciatives concretes a impulsar per qualsevol de
les parts o en col·laboració, fent un seguiment i una avaluació
d’aquestes.
4. Aquest diàleg tindrà també per objecte progressar en el
reconeixement i l'exercici efectiu dels drets per part d'aquelles
persones, famílies, col·lectius i comunitats que afronten més
dificultats per exercir-los.
5. Els consells insulars i els ens municipals, a través dels
consells de serveis socials insulars i els consells de serveis
socials locals (article 52 ja esmentat) mantindran un diàleg de
les mateixes característiques amb les xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears que tenguin activitat en els territoris
respectius.
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Article 9
Participació en òrgans consultius de les administracions
públiques balears i en iniciatives puntuals relacionades amb
l'orientació de la seva acció
Les administracions públiques de Balears amb
responsabilitats en l'àmbit de la intervenció social, inclouran les
xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears de
referència en el territori respectiu:
a) En òrgans consultius de les mateixes administracions
públiques.
b) En activitats o grups de treball específics, puntuals o
periòdics, relacionats amb el disseny, l’elaboració, el seguiment
i l’avaluació de les seves polítiques i plans; o altres iniciatives
del sector públic, de manera particular quan afectin directament
el Tercer Sector Social o es duguin a terme amb la seva
col·laboració.
Les entitats que formin part dels òrgans consultius o
participin activament en grups de treball juntament amb
l’Administració, accediran a la documentació de què disposa
l’administració, d’acord amb la legislació (article 59 de la Llei
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears).
Article 10
Participació en el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears participaran en el Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears i tindran dret a designar dues persones
representants com a membres de ple dret, en la forma que
disposi la norma reguladora d'aquest òrgan.
Capítol III
Col·laboració en l'execució de polítiques de l'àmbit de la
intervenció social
Article 11
Col·laboració en els sistemes de responsabilitat pública i en
els espais d'interacció entre sistemes
1. La participació de les organitzacions i xarxes del Tercer
Sector Social de les Illes Balears en les polítiques socials, en
totes les seves fases inclosa la seva execució, es materialitzarà
a través de la cooperació, en els termes previstos en la present
llei i en la normativa reguladora de cada sistema. El seu abast
serà determinat per l'administració pública responsable de l'àrea
o del nivell d'atenció en què tindrà lloc i podrà donar-se en els
següents aspectes:
a) Participació en la gestió dels sistemes de responsabilitat
pública en l'àmbit de la intervenció social i dels espais
d'interacció entre sistemes (sociolaboral, sociohabitacional,
sociosanitari, socioeducatiu i sociocultural, entre d’altres).
b) Participació en la provisió (disseny, prestació, avaluació
i millora) de serveis de responsabilitat pública o que s'estan
consolidant, progressivament, com a tals.
c) Participació en tot cas delegada per l'administració
pública responsable, quan estigui normativament definida, en
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la realització de funcions vinculades a la figura de referent i a
la coordinació de cas (diagnòstic, programació, seguiment i
avaluació de la intervenció, incloent funcions d'acompanyament
social) que poden afectar més d'un sistema de responsabilitat
pública (entre d'altres, serveis socials, sanitat, educació).
d) Participació en l'acompanyament social a les persones i
famílies al llarg de tot el procés d'intervenció i, en qualsevol
cas, exercint des de l'inici activitats de contacte amb les
persones destinatàries, que permetin que aquestes tinguin
coneixement dels recursos, així com d'acollida inicial,
informació, orientació i derivació cap als serveis d'accés al
sistema balear de serveis socials.
2. El sistema balear de serveis socials, el sistema balear de
renda bàsica i el servei balear d'ocupació i l'espai sociolaboral
es configuren com sistemes i espais de responsabilitat pública
a partir d'un model mixt que combina la responsabilitat pública
amb la prevalença de la iniciativa pública i la iniciativa social
en el seu desplegament.
3. Els sistemes sanitari i educatiu balears han de promoure la
participació de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears en l'espai sociosanitari i
socioeducatiu en què la seva contribució és més rellevant, així
com altres activitats de les organitzacions del Tercer Sector
Social que complementin els dos sistemes i possibilitin
l'assoliment de la seva finalitat, habilitant les fórmules i vies de
participació necessàries.
Article 12
Col·laboració en la provisió de serveis de responsabilitat
pública
1. Les administracions públiques balears amb responsabilitat en
l'àmbit de la intervenció social articularan la participació de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en
el disseny, la prestació, l’avaluació i la millora dels serveis de
responsabilitat pública.

i tot més d'un àmbit o sistema de responsabilitat pública) i
contínua i, quan sigui necessària, al llarg de la vida,
anticipant-se a l'evolució de les necessitats i innovant en les
respostes.
4. Les administracions públiques balears promouran aquelles
pràctiques que aportin valor afegit a la provisió de serveis de
responsabilitat pública, i, en particular, totes aquelles
vinculades als models d'atenció i als criteris de qualitat
previstos en les normes sectorials en l'àmbit de la intervenció
social, i altres com la reinversió de l'eventual benefici en la
missió o la finalitat social de les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears i de les empreses lucratives.
Article 13
Col·laboració en la funció de referent i la coordinació de
cas
1. Les administracions públiques balears amb responsabilitat en
l'àmbit de la intervenció social facilitaran la participació de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en
l'exercici de funcions de coordinació de cas en el marc dels
sistemes de responsabilitat pública que les prevegin, sempre
sota la supervisió de les administracions públiques responsables
de la provisió dels diferents serveis i prestacions i, per tant,
entre altres aspectes, de la seva assignació a les persones i
famílies usuàries.
2. En particular, han de facilitar aquesta participació en les
funcions de referent i coordinació de cas quan les
organitzacions ofereixin a les persones i famílies destinatàries
una atenció personalitzada i integral, mitjançant la combinació
de diferents serveis i activitats que poden desbordar, fins i tot,
un determinat àmbit o sistema (entre d’altres, serveis socials,
educació, salut) i d'atenció continuada, adaptant-la a l'evolució
de les seves necessitats, capacitats i preferències.
Article 14
Col·laboració en altres activitats socials d'interès general

2. Dita participació s'articularà en particular quan aquestes
organitzacions prestin aquests serveis, fins i tot abans de la seva
consolidació com serveis de responsabilitat pública, a l'efecte
de reconèixer la seva experiència i el valor de la seva
contribució, històrica i actual, per a les persones destinatàries
i per als propis sistemes de responsabilitat pública i la seva
configuració i consolidació.

1. Les administracions públiques balears i les organitzacions
del Tercer Sector Social de les Illes Balears promouran
sinergies en la seva acció en l'àmbit de la intervenció social i
impulsaran conjuntament projectes orientats a reforçar l'accés
als drets dels col·lectius i de les comunitats més desfavorits, i
l'enfortiment de la societat civil organitzada i dels sistemes de
responsabilitat pública.

3. En qualsevol cas, quan la seva activitat tingui un caràcter
singular, considerant que aquest supòsit es produeix:

2. A aquest efecte, desenvoluparan formes innovadores en la
gestió de projectes compartits entre si i amb altres agents
socials, des de la fase de detecció de necessitats a l'avaluació,
tant si aquests es desenvolupen en el marc dels sistemes de
responsabilitat pública, particularment en relació amb
prestacions o serveis experimentals, com fora, per respondre les
necessitats socials i la seva evolució.

a) Quan presenten determinades característiques com a
organització: vinculació a un territori i a un col·lectiu,
participació de les persones destinatàries fins i tot al govern de
l'entitat, reinversió de qualsevol eventual benefici en la seva
missió, combinació de la participació en la provisió de serveis
de responsabilitat pública amb altres activitats socials d'interès
general.
b) Quan les característiques de la seva intervenció afegeixin
valor a la provisió de serveis de responsabilitat pública, oferint
a persones i famílies una atenció personalitzada, integral
(mitjançant la combinació de diferents serveis i l'assumpció
d'una funció d'acompanyament social, que poden abastar fins

Article 15
Instruments per formalitzar la col·laboració entre les
administracions públiques i les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears
1. Per formalitzar la cooperació amb les organitzacions del
Tercer Sector Social de les Illes Balears en la provisió de
serveis de responsabilitat pública en l'àmbit de la intervenció
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social, les administracions públiques balears podran adoptar el
règim de concert diferenciat segons la legislació autonòmica
que a tal efecte es pugui crear en un futur sobre acció
concertada.
2. Així mateix, les administracions públiques balears podran
formalitzar els convenis i acords marc de col·laboració que
preveu la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears, per donar cobertura a la provisió de serveis de
responsabilitat pública així com a altres activitats socials
d'interès general de les organitzacions que les administracions
públiques considerin oportú promoure.
3. La cooperació per a la provisió de serveis de responsabilitat
pública amb entitats amb una activitat de caràcter singular, a
què fa referència l’article 12.3 d’aquesta llei, es podrà
formalitzar a través de convenis de conformitat amb l’article
90.2 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears.
Article 16
Obligacions de les organitzacions del Tercer Sector Social
de les Illes Balears que col·laborin amb les administracions
públiques balears
1. Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears que cooperin amb les administracions públiques balears
en la provisió de serveis socials de responsabilitat pública o
col·laborin en altres activitats socials d'interès general tindran
les següents obligacions:
a) Garantir unes condicions laborals dignes al personal
remunerat, complint els convenis col·lectius de referència, així
com unes condicions adequades al personal voluntari, d'acord
amb la legislació del voluntariat.
b) Ser transparents i retre comptes, internament i
externament, segons la legislació vigent a les Illes Balears
(article 77.3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears).
c) Considerar i avaluar l'impacte de la seva activitat des de
la triple perspectiva social, ambiental i econòmica; des de la
perspectiva de gènere i, en darrer terme, sobre els drets i les
oportunitats de les persones destinatàries últimes.
d) Fer servir procediments participatius per a la presa de
decisions, adaptats a la naturalesa jurídica de l'organització, no
basats en la propietat del capital i que impliquin, en diferents
graus, els col·lectius que formen part de l'organització, incloses
les persones destinatàries.
e) Disposar d'un estil de gestió democràtic i d’una estratègia
de relació amb les parts interessades, internes i externes.
f) Actuar de manera que s'observi, efectivament, en la seva
organització, funcionament i activitats el principi d'igualtat de
tracte entre dones i homes, complint el que disposa la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
g) Actuar de forma respectuosa amb el medi ambient.
h) Garantir la prestació de serveis en les millors condicions.
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i) Fomentar la millora contínua de la capacitat tècnica, dels
recursos metodològics i organitzatius i de la seva capacitat
d'actuació.
j) Complir amb la normativa de protecció de dades de
caràcter personal.
k) Realitzar un esforç per atendre les persones ciutadanes en
l'idioma oficial que aquestes triïn.
l) Elaborar comptes anuals sotmesos a l'aprovació del seu
òrgan de govern i a una auditoria externa.
m) Actuar de manera que s'observi efectivament en la seva
organització, funcionament i activitats el principi d'igualtat
d'oportunitats i de tracte i no-discriminació amb independència
de qualsevol circumstància personal o social.
n) Fomentar la contractació i la integració de persones amb
discapacitat i de persones en procés d'inserció sociolaboral, així
com de persones amb risc d’exclusió social.
2. Per garantir el compliment d’aquestes obligacions, les
administracions públiques establiran els mecanismes
d’avaluació periòdica necessaris, amb la participació de totes
les parts, segons la legislació vigent a les Illes Balears (article
77.3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears).
L'incompliment de les esmentades obligacions podrà donar
lloc a la rescissió de la cooperació i la col·laboració amb les
administracions públiques balears.
Capítol IV
La promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears
Article 17
Estratègia de promoció del Tercer Sector Social de les Illes
Balears
1. El departament competent del Govern de les Illes Balears en
matèria de polítiques socials, en col·laboració amb les xarxes
del Tercer Sector Social de les Illes Balears a través de la Mesa
de Diàleg Ciutadà de les Illes Balears o organisme que la
substitueixi, elaborarà una estratègia de promoció del Tercer
Sector Social de les Illes Balears que inclourà actuacions per a
cadascuna de les parts i en col·laboració.
2. Aquesta estratègia, que tendrà un període de vigència de
quatre anys, inclourà objectius i mesures relacionades amb
l'enfortiment de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears, l'impuls de la seva contribució social
i el desenvolupament de les seves diferents funcions en tot
l'àmbit de la intervenció social.
3. L'estratègia ha de preveure, almenys, els següents aspectes:
desenvolupament de la base social i participació en les
organitzacions; enfortiment organitzatiu i de la gestió;
estructuració del Tercer Sector Social de les Illes Balears i
col·laboració entre organitzacions; sostenibilitat, autonomia,
transparència i rendició de comptes; inversions i
infraestructures; col·laboració amb el sector públic;
col·laboració amb les empreses; foment, fiscalitat i
reconeixement del Tercer Sector Social de les Illes Balears.

7942

BOPIB núm. 144 - 1 de juny de 2018

4. L'estratègia inclourà les accions i mesures de foment del
Tercer Sector Social de les Illes Balears que el Govern de les
Illes Balears dugui a terme, des dels seus diferents
departaments, i en qualsevol cas des dels d’educació, salut,
treball i serveis socials. Aquestes mesures seran activitats tant
de l'àmbit de la intervenció social com del de la promoció de
l'activitat econòmica i de les organitzacions que la
desenvolupen. En concret, es relacionaran les subvencions i els
ajuts que el departament competent en matèria de polítiques
socials promourà a fi de facilitar el funcionament de les xarxes
del Tercer Sector Social, així com la realització d'activitats
socials d'interès general d'àmbit supraterritorial per les
organitzacions i xarxes del Tercer Sector Social de les Illes
Balears.
5. L'estratègia inclourà un plantejament respecte de la
influència mútua i la interacció entre el sector públic i el Tercer
Sector Social en l'àmbit de la intervenció social, identificant
oportunitats per enfortir la col·laboració entre les
administracions públiques i el Tercer Sector Social dins d'un
marc de consolidació dels sistemes de responsabilitat pública
i garantint sempre la gestió pública directa de les prestacions i
dels serveis de primera acollida de les demandes, la valoració,
el diagnòstic i l’orientació en els termes definits en els articles
12 i 13 de la present llei.
6. L'estratègia se suportarà en un diagnòstic -llibre blanc o
similar- i comptarà amb indicadors que permetin realitzar un
informe de seguiment de la seva execució, de caràcter anual, i
un informe d'avaluació dels seus resultats, en finalitzar el
període de vigència de l'estratègia. Tots dos informes han de
ser tramesos al Parlament i presentats en compareixença a
comissió per part del titular responsable de la conselleria
competent en la matèria.
Article 18
Mesures de promoció d'altres nivells de les administracions
públiques balears
1. Els consells insulars i els ens locals podran elaborar
estratègies de promoció del Tercer Sector Social en relació amb
els respectius àmbits geogràfics de competència. Aquestes
estratègies, en tot cas, han de coordinar-se amb l'estratègia de
promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears.
2. Els consells insulars i els ens locals realitzaran convocatòries
anuals de subvencions o línies de col·laboració, orientades a
donar suport a la realització, per part de les organitzacions del
Tercer Sector Social, d'activitats socials d'interès general en els
respectius àmbits territorials de la seva competència i el
funcionament de les organitzacions i xarxes del dit àmbit, a més
d'adoptar altres mesures de promoció.
Article 19
Suport i col·laboració amb altres agents que duen a terme
accions de promoció de les activitats socials d'interès
general de les organitzacions alienes a la provisió de serveis
de responsabilitat pública
1. Les administracions públiques balears impulsaran la
col·laboració amb altres agents que duen a terme accions de
promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears, amb
especial atenció a les obres socials de caixes d'estalvis,
fundacions bancàries i altres entitats privades, establint:

a) Sinergies en el finançament de les activitats socials
d'interès general de les organitzacions alienes a la provisió de
serveis de responsabilitat pública.
b) Aliances i col·laboracions entre si i amb altres
organitzacions orientades al foment del Tercer Sector Social i
les seves activitats socials d'interès general, mitjançant accions
de formació, suport tècnic, patrocini i mecenatge, o
col·laboració en projectes, entre d'altres.
2. El Govern de les Illes Balears elaborarà i impulsarà
iniciatives orientades a reforçar la pràctica i la cultura de
participació de la ciutadania i les empreses en el finançament
d'aquestes activitats socials d'interès general de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears que
inclouran, entre d'altres:
a) Accions adreçades a la ciutadania i a les empreses, de
sensibilització, reconeixement i difusió de bones pràctiques,
impuls de pràctiques innovadores, informació sobre incentius
fiscals i difusió de projectes d'interès.
b) Accions dirigides a les organitzacions, de formació i
suport tècnic en captació de recursos, comunicació,
transparència i rendició de comptes, avaluació de l'impacte,
relació amb les parts interessades, accés a programes europeus
i fons internacionals i altres estratègies coherents amb la
implicació de tercers en el finançament de l'activitat de les
organitzacions.
Article 20
Promoció de la col·laboració entre les empreses i el Tercer
Sector Social de les Illes Balears per part de les
administracions públiques balears
1. Les administracions públiques balears, en l'àmbit de les
seves respectives competències, contribuiran a generar
condicions per al desenvolupament de la col·laboració entre les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears i les
empreses, en l'àmbit de la intervenció social.
2. A aquest efecte, podran impulsar, entre d'altres:
a) Iniciatives de sensibilització adreçades a les empreses i
al Tercer Sector Social de les Illes Balears.
b) Promoció d'espais per al coneixement mutu i intercanvi
de propostes de col·laboració.
c) Desenvolupament d'instruments de suport, formació i
mediació.
d) Canalització d'iniciatives en les dues direccions, de les
organitzacions cap a les empreses i de les empreses cap a les
organitzacions.
e) Difusió de les iniciatives de col·laboració posades en
marxa.
f) Desenvolupament d'incentius fiscals a les diferents
formes de col·laboració.
g) Promoció d'iniciatives d'interès general, alienes a la
provisió de serveis de responsabilitat pública, desenvolupades
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en col·laboració, en l'àmbit de la intervenció social, mitjançant
subvencions al Tercer Sector Social de les Illes Balears.

d) La realització d'una campanya anual de comunicació al
voltant d'un dia significatiu.

3. Les iniciatives per impulsar la col·laboració a què es
refereixen els paràgrafs anteriors, tindran per objecte, entre
d'altres possibles:

e) La realització d'accions de sensibilització i formació,
amb la participació de les organitzacions i xarxes del tercer
sector, en centres d'ensenyament.

a) Accions de patrocini i mecenatge, donació, màrqueting
amb causa o altres accions, puntuals o no, que fonamentalment
mobilitzen recursos econòmics de les empreses per al
desenvolupament d'iniciatives d'interès general de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears, en
l'àmbit de la intervenció social alienes a la provisió de serveis
de responsabilitat pública.

f) La celebració d'un congrés periòdic de les organitzacions
del Tercer Sector Social de les Illes Balears que serveixi de
referència a les organitzacions i xarxes del sector i a altres
agents.

b) Accions de voluntariat corporatiu, convenis per a la
posada en marxa de projectes compartits o altres accions que
impliquen una col·laboració de caràcter més estable,
connectades amb enfocaments de responsabilitat social i amb
la missió de les empreses i les organitzacions, i la mobilització
no només de capital econòmic, sinó també humà i social.
Article 21
Mesures de suport al desenvolupament d'infraestructures,
la realització d'inversions, la millora de la gestió i l'impuls
de l'activitat econòmica de les organitzacions
1. Les administracions públiques balears procuraran adoptar
mesures, amb més intensitat i compromís en els àmbits en què
la contribució de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears sigui més gran, per facilitar-los que
puguin disposar d'instal·lacions i infraestructures adequades
afectes al desenvolupament d'activitats socials d'interès general.
2. Les administracions públiques balears procuraran adoptar
mesures, amb més intensitat i compromís en els àmbits en què
la contribució de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears sigui més gran, per facilitar que
realitzin i millorin les seves inversions i l'impuls de la seva
activitat econòmica.
Article 22
Impuls del reconeixement del Tercer Sector Social de les
Illes Balears i la seva contribució, de la seva estructuració
i de la col·laboració entre organitzacions i xarxes
1. Les xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears
dissenyaran i impulsaran, amb suport del Govern de les Illes
Balears, una iniciativa per donar a conèixer el Tercer Sector
Social de les Illes Balears i la seva contribució a la ciutadania
en general i als agents socials, que inclourà entre altres
aspectes:
a) La difusió d'informació bàsica sobre el Tercer Sector
Social de les Illes Balears i la seva contribució en termes
quantitatius a la societat balear.
b) El manteniment de contactes periòdics amb el sector
públic i altres agents socials.
c) La participació en accions d'informació en mitjans de
comunicació social, públics i privats, i la formalització d'acords
amb aquests mitjans per a la realització de diverses accions de
comunicació en col·laboració.

2. Les xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears
impulsaran la col·laboració i l'intercanvi d'informació i bones
pràctiques entre les organitzacions i xarxes que el conformen,
així com l'aprofitament de recursos de tota mena. Així mateix
promouran l'anàlisi compartida de la realitat i el disseny i
l’impuls d'una estratègia d'enfortiment de les organitzacions, la
seva estructuració, el reconeixement de la seva contribució i les
aliances amb altres sectors i agents.
Article 23
Consideració de la contribució del Tercer Sector Social de
les Illes Balears i avaluació de l'impacte d'altres mesures
del sector públic sobre el Tercer Sector Social de les Illes
Balears
1. Quan el sector públic impulsi mesures, com normes o plans,
de foment de la iniciativa pública i empresarial en àmbits en
què hi hagi una presència prèvia i una contribució rellevant de
les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears,
realitzarà prèviament una avaluació de l'impacte d'aquestes
mesures en el Tercer Sector Social, de manera que el seu
desenvolupament no contribueixi a destruir aquest teixit social
i resulti compatible amb la consolidació i el foment de la
societat civil organitzada.
2. La planificació i l’avaluació del desplegament de sistemes
com el sistema de serveis socials, el servei d'ocupació i el
sistema de renda social garantida, així com d’altres espais
d'interacció entre sistemes en què les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears tinguin una presència activa
i rellevant, prendran en consideració la contribució real i
potencial d'aquestes organitzacions.
Disposició addicional única
Modificació del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions
Es modifica l'article 37.1 del Decret Legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions, amb l'addició d'un apartat c), que té la redacció
següent:
“c) Sempre que el beneficiari de la concessió de la
subvenció sigui una entitat considerada com entitat del Tercer
Sector Social per la Llei del Tercer Sector d’Acció Social de
les Illes Balears.”
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Disposició final primera
Desenvolupament reglamentari
El Govern de les Illes Balears pot dictar les disposicions
reglamentàries que siguin necessàries per desplegar i aplicar
aquesta llei, dins l’àmbit de les seves competències.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 22 de maig de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2018, aprovà la Proposició de llei de
modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 14/2013, DE 27 DE SETEMBRE, DE SUPORT
ALS EMPRENEDORS I
LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La legislació estatal aplicable en matèria laboral i esportiva
podria posar en risc la supervivència de clubs i entitats
esportives, i la permanència d'entrenadors, esportistes i
professionals que volen aportar la seva experiència a la
formació en l'esport, i de tot el col·lectiu que de manera
altruista i voluntària realitza una magnífica labor entorn de
l'esport de base.
El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha portat a terme
campanyes que, sota la denominació de «Regularització laboral
de l'activitat desenvolupada en els clubs i les entitats esportives
sense ànim de lucre», han posat en perill la supervivència de
gran part de l'esport de base.
A l’Estat espanyol existeixen un total de 62.363 clubs de
base inscrits que no són professionals. Aquests clubs poden
cada dia obrir les portes i apropar l'esport a la ciutadania
perquè compten amb la col·laboració desinteressada de molts
voluntaris i voluntàries que, de manera altruista i amb grans

dosis d'il·lusió i passió per l'esport, fan possible que milers de
nois i noies puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs solen
ser bastant modests i les retribucions del personal que hi
col·labora es redueixen, en la majoria dels casos, a cobrir les
despeses necessàries per realitzar l'activitat.
El que pot provocar l’aplicació d’aquesta normativa és que
la gran relació de voluntariat esportiu sense ànim de lucre que
fins ara exercia una funció fonamental i insubstituïble en els
clubs i les associacions esportives de tot l’Estat espanyol, igual
que a la resta de països de la Unió Europea, quedi rebaixada
exclusivament a una relació laboral, la qual cosa, entre altres
perjudicis, comportarà incrementar les despeses derivades de
la pràctica esportiva de base, limitant la important funció social
d'interès general que exerceixen els clubs de base -el que
irremeiablement conduirà a la desaparició de molts d'ells- o, en
el millor dels casos, els abocarà a l'empobriment. I l'efecte
immediat de tot això serà que limitarà a una part important de
la població l’exercici del seu dret a l'esport en condicions
d'igualtat.
Article únic
Modificació de la disposició addicional setzena de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització
La disposició addicional setzena de la Llei 14/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, queda modificada en els següents termes:
“a) En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta norma, el Consell Superior d'Esports i les
comunitats autònomes, amb participació de les federacions
esportives nacionals i autonòmiques, i el teixit associatiu
del sector, acordaran un Pla de Suport Econòmic i de
Millora de l’Esport Base, en la prestació de tot tipus de
serveis esportius que desenvolupen els clubs i les entitats
esportives sense ànim de lucre.
b) Aquest Pla de Suport Econòmic i de Millora de
l’Esport Base contindrà i proposarà les alternatives
necessàries per regular, convenientment i d'acord amb la
legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada
modalitat esportiva, les activitats remunerades que es
realitzen en el si dels clubs i les entitats esportives; així com
les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la
consolidada xarxa de voluntariat en l'esport, que realitza
una labor altruista i la compensació econòmica que rep per
les despeses que ocasiona l'activitat desenvolupada de cap
manera no es pot considerar com a salari. L'esmentat pla
també haurà de contemplar la formació específica adequada
dels voluntaris per poder desenvolupar les seves tasques.
c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa
de Seguretat Social a l'efecte que les quantitats pagades en
compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris
en els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A
aquests efectes, la normativa de Seguretat Social
determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els
voluntaris i aquelles a les quals es pugui adjudicar una
presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova en
contrari. Així mateix la Inspecció de Treball i Seguretat
Social rebrà les oportunes instruccions perquè en les seves
actuacions s’apliquin aquests criteris.
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d) El Govern impulsarà un règim especial i els canvis
normatius en matèria fiscal -impost de societats i IVAnecessaris per trobar l'equilibri entre el compliment de les
obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les
característiques d'entitats gestionades en molts casos amb
pocs recursos i treball voluntari.”
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

Disposició transitòria única
Règim transitori

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de maig de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades
en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions
massives a l'esport base que portin causa de la normativa
modificada mitjançant l'article 1 d'aquesta llei.

A) RGE núm. 4391/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria
d'habitatge, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

Disposició derogatòria única

B) RGE núm. 4396/18, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de pediatre
format en neurologia a l'Hospital Can Misses, que contestà la
consellera de Salut.

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang
que s'oposin a l'establert en la present llei.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor amb la primera Llei de
pressuposts generals de l’Estat que sigui aprovada després de
la publicació al BOE de la modificació de la Llei 14/2013, de
27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
A la seu del Parlament, a 15 de maig
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El vicepresident primer en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

C) RGE núm. 4384/18, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora de les
connexions marítimes amb Menorca, que contestà el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat.
D) RGE núm. 4531/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ofensiva
contra la llibertat d'expressió, que contestà la consellera de
Presidència.
E) RGE núm. 4388/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estratègia
de gestió a IB3, que contestà la consellera de Cultura,
Participació i Esports.
F) RGE núm. 4390/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a creació d'unitat d'hemodinàmica a Son
Llàtzer, que contestà la consellera de Salut.
G) RGE núm. 4393/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació de les
infraestructures de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de maig de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3847/18,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat
mediambiental.

H) RGE núm. 4392/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en
l'inici de la nova escola d'Inca, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

Actuà com a interpelAlant la diputada Olga Ballester i Nebot
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

I) RGE núm. 4394/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'escolarització previst per al proper curs, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

Palma, 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

J) RGE núm. 4395/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves de vacunes i
medicació profilàctica suficients per a 2018, que contestà la
consellera de Salut.
K) RGE núm. 4530/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a col·laboració
del Govern en l'urbanisme a la carta, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
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L) RGE núm. 4385/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a nombre de places turístiques, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
M) RGE núm. 4389/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Serra de Tramuntana, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
N) RGE núm. 4374/18, de la diputada Silvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofensiva del Govern de
l'Estat i els seus socis contra la llengua pròpia de les Illes
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
O) RGE núm. 4397/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves figures
impositives, la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional de solidaritat amb la Sra.
Claude Mangin-Asfari.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2018, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Declaració institucional de solidaritat
amb la Sra. Claude Mangin-Asfari
Claude Mangin-Asfari, ciutadana francesa i professora en
una universitat parisenca, és l'esposa de Naâma Asfari, pres
sahrauí al Marroc condemnat a una pena de 30 anys de presó.
El passat 16 d'abril, i per quarta vegada consecutiva, a
Claude Mangin-Asfari se li va negar l'accés al territori
marroquí sense una causa suficient que justificàs aquest
comportament per part de les autoritats marroquines.

Ordre de Publicació

Aquesta negativa, que impedeix a Claude Mangin-Asfari
visitar el seu espòs, constitueix una greu i flagrant violació del
seu dret bàsic a una vida privada i familiar.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de maig de 2018, rebutjà la Moció RGE núm. 4328/18, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transport públic, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 3 a 6: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en
contra 30 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra 32
i abstencions 0.

Segons la resolució del Comitè contra la tortura de l'ONU,
emesa el 12 de desembre de 2016, l'Estat marroquí va violar en
el cas de Naâma diversos articles de la Convenció contra la
Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
Degradants. Aquest Comitè ja va interpel·lar expressament el
Regne del Marroc perquè s'abstingués de qualsevol acte de
pressió, intimidació o represàlia que pugui danyar la integritat
física i moral de Naâma i de la seva família i permetre que
l'autor rebi visites familiars a la presó.

1.3.3. MOCIONS

A)

Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Davant d’aquesta situació, Claude ha decidit continuar amb
una vaga de fam indefinida iniciada el passat 18 d'abril amb la
finalitat d'obtenir el restabliment del seu dret a visitar el seu
espòs, Naâma, presoner des de l'any 2010 i actualment
empresonat a la presó de Kenitra al Marroc.
Violar la resolució del Comitè contra la Tortura i amb això
negar el dret a la seva esposa a visitar el seu marit, ha
d'interpretar-se com una represàlia més del Regne del Marroc
contra qualsevol moviment d'alliberament del poble sahrauí i
contra els drets morals de Naâma i la seva esposa Claude
Mangin.
Per tot això, és necessari un pronunciament clar i inequívoc
del Parlament de les Illes Balears, dirigit a mostrar tota la seva
solidaritat, a denunciar l'incompliment de les resolucions
internacionals que obliguen el Regne del Marroc a restablir els
drets violats i, al mateix temps, es fa necessari interpel·lar el
Govern de la república francesa, el Govern d'Espanya i
l'Organització de les Nacions Unides (ONU) perquè, a través
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de la via diplomàtica, instin el Regne del Marroc a garantir la
visita de Claude Mangin-Asfari al seu espòs, Naâma Asfari.
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RESOLUCIÓ
A)

Ordre de Publicació
B)
Acord d'aplicar el procediment directe i en lectura
única a la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer
sector d'acció social.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2018, es pronuncià, per assentiment, a favor
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
proposició de llei esmentada a l'enunciat.

Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la
responsabilitat històrica, legal i política que l’Estat espanyol té
en relació amb la situació del Sàhara Occidental, reitera la crida
al Govern d’Espanya per tal que:
1. Exigeixi al Regne del Marroc l’alliberament immediat dels
presos polítics i de consciència sahrauís així com que finalitzin
les violacions dels drets humans a les seves presons i que es
garanteixi la integritat física i psíquica dels presoners.
2. Denunciï l’espoli del recursos naturals del Sàhara
Occidental per part del Govern del Marroc, segons es dictamina
a la sentència del Tribunal Europeu de Justícia que va fallar
que el Sàhara Occidental no forma part del Regne del Marroc,
la qual cosa significa que cap acord comercial entre la Unió
Europea i el Marroc no és aplicable al Sàhara Occidental i que
no es pot desenvolupar cap activitat comercial ni exportar els
recursos naturals sense el consentiment del poble sahrauí.

Ordre de Publicació
C)
Acord d'aplicar el procediment directe i en lectura
única a la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de
modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2018, es pronuncià, per assentiment, a favor
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
proposició de llei esmentada a l'enunciat.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 16725/17, relativa a la Conferència d'Intergrups
celebrada a Vitoria-Gasteiz, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:

3. Impulsi una campanya de sensibilització dirigida a les
empreses espanyoles que operen a la zona així com que demani
a aquestes empreses el compliment i el respecte al Dret
Internacional i als drets de la població sahrauí, per tal que
siguin coneixedors d’aquesta sentència del Tribunal Europeu de
Justícia.
4. Reiteri la consideració que, a la vista de la greu situació que
es viu al Sàhara Occidental, la Minurso ampliï les seves
funcions i tasques en el Sàhara Occidental. Per tal motiu, el
Govern d’Espanya instarà Nacions Unides que doti a la missió
de la potestat de vigilància i salvaguarda dels drets humans de
la població sahrauí en els territoris ocupats.
5. Augmenti la cooperació i l’ajuda humanitària a la població
sahrauí, tant en els campaments de refugiats com en els
territoris ocupats, en constatar amb preocupació la reducció de
les aportacions de l’Agencia Espanyola de Cooperació durant
els darrers anys. Així mateix, que s’augmentin els fons
europeus per al Sàhara Occidental.
6. Atorgui un estatus diplomàtic a la representació del Front
Polisario a Espanya, com a únic i legítim representant del poble
sahrauí, així reconegut per l’ONU. Així mateix, que es
reconegui la RASD. Dins l’àmbit diplomàtic volem mostrar el
nostre rebuig a l’expulsió de l’ambaixadora de la RASD,
Jadiyetu El Mothar, per part de les autoritats peruanes.
7. Revisi les condicions d’accés a la nacionalitat espanyola de
les persones sahrauís, per tal que puguin obtenir-la en les
mateixes condicions en què s’atorguen d’altres nacionalitats
dels països amb convenis de nacionalitat.
El present acord es trametrà al secretari general de Nacions
Unides, a la Casa Reial, al Govern d’Espanya, a la Comissió
Europea, a la Delegació del Front Polisario a Espanya, al
Govern del Marroc, al Congrés i al Senat d’Espanya i als
parlaments autonòmics.
A la seu del Parlament, 8 de maig de 2018
La secretària de la comissió
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Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 16996/17, relativa a rebuig als centres d'internament
d'emigrants (CIE), amb les esmenes RGE núm. 3881/18,
3882/18 i 3883/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a adoptar les mesures següents per garantir les condicions
bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació:
a) Elaborar un calendari que assenyali les actuacions que
es duran a terme cadascun dels propers mesos, a tots els àmbits,
per donar compliment a les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no-discriminació a l’accés i la utilització de tots els espais,
productes i serveis que siguin competència de l’Administració
General de l’Estat, abans d’un any com a màxim. El Govern
presentarà aquest calendari davant la Comissió de les Polítiques
Integrals de la Discapacitat.

B)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
al funcionament actual dels Centres d’Internament d’Estrangers
(CIE) com a eina de les polítiques d’immigració, i insta el
Ministeri de l’Interior a iniciar un procés de canvi de model per
tal que siguin centres d’acollida i no de privació de llibertat, i
que respecti els drets humans i ajudi la persona a trobar la
millor solució al seu problema.

b) Dotar, en els Pressuposts Generals de l’Estat una partida
destinada al finançament de les actuacions necessàries per
donar compliment als compromisos derivats que s’assenyalin
al calendari abans esmentat.
c) Crear un Fons Estatal d’accessibilitat universal pel qual,
del pressupost executat en obra pública i infraestructures i en
la societat de la informació, un 1% es destini a l’accessibilitat
física i tecnològica a les administracions públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears s’oposa rotundament a la
creació de cap CIE a la nostra comunitat i manifesta el seu
rebuig a la política de deportacions exprés derivada del
FRONTEX.

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a destinar tots els recursos necessaris per a les polítiques
d’integració social que executin les administracions
autonòmiques des del respecte als drets humans.

Ordre de Publicació
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els ajuntaments de la nostra
comunitat que, en base a la legalitat i les competències
existents, garanteixi el compliment dels drets humans per a
aquelles persones immigrants que es troben en situació
administrativa irregular.
A la seu del Parlament, 8 de maig de 2018
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 263/18, relativa a mesures que ha d'adoptar el Govern
d'Espanya per garantir les condicions bàsiques
d'accessibilitat, i quedà aprovada la següent:

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2523/18, relativa a garantia de la revalorització de les
pensions i un tracte just als nostres pensionistes, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a preveure els mecanismes legals i financers necessaris per fer
un pagament extraordinari a cada pensionista equivalent al
poder adquisitiu que hagi pogut perdre els darrers 10 anys
comparant la revalorització de la seva pensió i l’increment de
l’Índex de Preus al Consum (IPC).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar la modificació de la Llei 23/2013, de 23 de
desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex
de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social, i del Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de
mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels
treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu, a fi
i efecte de garantir que la revalorització de les pensions mai no
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sigui inferior a l’increment de l’IPC anual per tal de garantir
que mai els pensionistes no perdin poder adquisitiu.
A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3708/18,
relativa a sol·licitud de no-extradició a Suïssa d'Hervé
Falciani, i quedà aprovada la següent:
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residents de Palma, Formentera, Eivissa i Menorca, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Iniciar, en el marc de la Llei de Capitalitat de Palma, les
negociacions per fer possible l'equiparació de tarifes
bonificades dels usuaris del transport públic urbà dels residents
de Palma i les del conjunt dels residents de Formentera,
Eivissa, Menorca i resta de municipis de Mallorca, fent-les
extensives també a la totalitat de rutes que transcorren dins el
municipi de Palma a partir de l’entrada en funcionament de les
noves concessions de transport públic.

RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la situació del ciutadà Hervé Falciani,
col·laborador amb les autoritats espanyoles en la lluita contra
el frau i l'evasió fiscal.

2. Iniciar les accions que dins el present any permetin posar en
servei la ruta que ha d'enllaçar de forma directa l'aeroport de
Palma amb l'Hospital Son Espases, tal i com es va anunciar per
part del Govern el passat mes de febrer de 2017.
A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
La secretària en funcions de la comissió
Isabel Maria Oliver i Sagreras
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

2. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva oposició
frontal a la seva extradició i sol·licita al Govern d'Espanya que,
arribat el cas, denegui l'extradició a Suïssa d'Hervé Daniel
Marcel Falciani, en especial atenció a la seva lloable
col·laboració amb l'administració tributària espanyola.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar mesures per lluitar contra el frau fiscal i per
incrementar la protecció als denunciants de frau i corrupció,
entre les quals han de figurar les següents:
a) Augment dels recursos destinats a l'Agència Tributària i
a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a curt i
mitjà termini, per combatre el frau, l'evasió, les elusions fiscals
i el blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes.
b) Impuls de la coordinació en el si de la Unió Europea per
aconseguir l'harmonització fiscal i eliminar el secret bancari,
l'amnistia fiscal o les "societats pantalla", facilitant l'execució
de mesures sancionadores si escau.
c) Regular la protecció efectiva de totes les persones
denunciants de delictes de frau fiscal i corrupció, incloent
canals de denúncia confidencial i/o anònima, que evitin
l'existència de qualsevol tipus de represàlia.
A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3673/18, relativa a equiparació de les tarifes de les línies
interurbanes de bus i metro de Palma per al conjunt de

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de maig de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3674/18, relativa a
impuls a l'estació d'investigació de Can Marroig a l'illa de
Formentera com a centre de referència a Balears per a l'estudi
i la conservació de la posidònia, amb les esmenes RGE núm.
4403/18, 4404/18 i 4405/18, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
RESOLUCIÓ
G)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Avaluar les condicions de les instal·lacions amb què
compta actualment l’estació científica de Can Marroig per tal
de procedir, si s’escau, a executar aquelles millores que es
considerin necessàries.
2. Continuar treballant, conjuntament amb el Consell de
Formentera, per tal que l’estació de Can Marroig pugui ser un
millor espai de trobada de qualitat per a les institucions
científiques més representatives a l’àmbit de la recerca i la
conservació dels hàbitats marins, així com per tal que es puguin
fer algunes actuacions específiques per donar a conèixer la
tasca que s’hi du a terme.
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3. Realitzar les inversions necessàries per a la millora de
l’estació mitjançant la partida prevista al fons de l’Impost de
turisme sostenible relativa a xarxes d’estacions científiques.
A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Damià Borràs i Barber
La presidenta de la comissió
Isabel M. Oliver i Sagreras

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
12084/17, relativa a desplegament de la llei per la qual es
regula el mecenatge esportiu, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

compra de bitllets on line; i, si s’escau, impulsi els canvis
normatius i administratius necessaris per tal que, en l’adquisició
de bitllets d’avió amb origen o destinació a qualsevol dels
aeroports de les Illes Balears a través de qualsevol mitjà de
venda electrònica (web de les companyies operadores o
d’intermediació, aplicacions mòbils, etc.), l’aplicació del
descompte de resident que correspongui no se sol·liciti ni es
formalitzi fins al final de la transacció, un cop establerta la
tarifa –sobre la qual s’ha de fer efectiu el descompte a pagar
per part de la part venedora.
Així mateix, s’insta la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears a estudiar les possibles pràctiques
discriminatòries que es puguin produir en aquest tipus de
transaccions comercials.
A la seu del Parlament, 22 de maig de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Carlos saura i León
La vicepresidenta de la comissió
Margaret Mercadal i Camps

H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desplegar la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual
es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen mesures
tributàries, aprovada la passada legislatura, per estimular la
participació de la societat civil en la promoció i el patrocini de
l’esport, amb la finalitat d’incentivar les entitats esportives i fer
efectives les mesures normatives que afavoreixen el mecenatge
esportiu en tots els seus vessants.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports a donar difusió, informació i
publicitat a la Llei de mecenatge i al seu desplegament
reglamentari, per afavorir els seus resultats i millorar el foment
de l’esport i de les entitats esportives de les nostres illes.
A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de maig de 2018, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3992/18, relativa a
mecanismes d'aplicació del descompte de resident sobre les
tarifes aèries en les transaccions comercials electròniques, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
I)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que -per tal de garantir els drets dels usuaris i les necessàries
transparència i equitat en les transaccions comercials–
estableixi els control necessaris per determinar si existeix una
discriminació per raó de residència en el procés de reserva i

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de
2018, debaté conjuntament les preguntes que es relacionen a
continuació, que foren contestades pel conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
A) RGE núm. 3095/17 i 11448/17, del diputat Antoni Camps
i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
projecte de millora de carreteres i a inversions en matèria
d'infraestructures de carreteres per part de l'Estat.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari de la radiotelevisió de
les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2018, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació, que foren contestades pel director general de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
B) RGE núm. 4298/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç a la plantilla
d'informatius de televisió i ràdio a l'illa de Formentera.
C) RGE núm. 4249/18, del diputat Antoni Reus i Darder, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a colAlaboració
amb altres canals de ràdio i televisió.
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D) RGE núm. 4426/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captació de
públic jove.
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Ordre de Publicació
B)

E) RGE núm. 4417/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau d'execució i
mecanismes d'avaluació de les directrius estratègiques 20162020.
F) RGE núm. 4427/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos
destinats a les productores audiovisuals el 2017.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2018, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3678/18, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rescat del túnel de Sóller, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en
contra 8 i abstencions 1.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

G) RGE núm. 4415/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés en igualtat de
condicions de les persones amb discapacitat.

Ordre de Publicació
H) RGE núm. 4430/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris
d'emissió.
I) RGE núm. 4428/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió de l'acte de lliurament d'honors i distincions del
Consell Insular de Mallorca.
J) RGE núm. 4416/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'enregistrament, selecció, edició i emissió d'imatges.

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2018,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 12083/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a selecció espanyola de bàsquet,
amb el resultat següent:
• Punts 1 i 3: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 6 i
abstencions 1.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

K) RGE núm. 4431/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
distribució internacional.
L) RGE núm. 4429/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
atorgat a l'IBES relatiu a la qualitat de recepció dels canals
d'IB3.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2018,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 14854/17, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a detecció i atenció d'alumnes
afectats per dislèxia, amb el resultat següent: vots emesos 11,
vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 0.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES
A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
2018, rebutjà el Punt 3 de la proposició no de llei RGE núm.
2523/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a garantia de la revalorització de les pensions
i un tracte just als nostres pensionistes, després d'una primera
votació on es produí un empat, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 2, vots en contra 5 i abstencions 5.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de Maria Victòria Sintes i Rita, de
Victòria Torres i Hambelton i de Maria Ripoll i Pons, sobre
la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del
document lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de
les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per
un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
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2018, tengué lloc la compareixença de les persones
esmentades, representants del CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó, que exposaren la seva visió i opinions sobre la matèria
indicada en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit
propi de la seva actuació.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de Francisca Mas i Esteva i d'Andreu
Grimalt i Rosselló, sobre la matèria pròpia de la Ponència
per a l'estudi del document lliurat a aquest parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2018, tengué lloc la compareixença de Francisca Mas i Esteva,
directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància
(IEPI) i d'Andreu Grimalt i Rosselló, director tècnic de la
Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears), que
exposaren la seva visió i opinions sobre la matèria indicada en
aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la
seva actuació.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de Francisca Muñoz i Solomando i de
Margalida Gomila i Pons, sobre la matèria pròpia de la
Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest
parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat
sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2018, tengué lloc la compareixença de Francisca Muñoz i
Solomando, representant de l'Associació de Directors de
Centres d'Educació de Persones Adultes (ADAIB) i de
Margalida Gomila i Pons, directora de l'IES Bendinat, que
exposaren la seva visió i opinions sobre la matèria indicada en
aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la
seva actuació.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de Manuel Marrero i Morales i de
Julián Ruiz-Bravo i Peña, sobre la matèria pròpia de la
Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest
parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat
sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig de
2018, tengué lloc la compareixença de Manuel Marrero i
Morales, diputat del Parlament de Canàries i expert en
educació, i de Julián Ruiz-Bravo i Peña, representant de Plis
Educación, que exposaren la seva visió i opinions sobre la
matèria indicada en aquelles qüestions més relacionades amb
l'àmbit propi de la seva actuació.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Compareixença de Salvador Cardús i Ros i de Fernando
Cobos i Becerra, sobre la matèria pròpia de la Ponència per
a l'estudi del document lliurat a aquest parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2018, tengué lloc la compareixença de Salvador Cardús i Ros,
professor titular de sociologia de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i de Fernando Cobos i Becerra, expert en educació,
que exposaren la seva visió i opinions sobre la matèria indicada
en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la
seva actuació.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Compareixença Andreu Crespí i Plaza i de Bartomeu
Llinàs i Ferrà, sobre la matèria pròpia de la Ponència per
a l'estudi del document lliurat a aquest parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per "Illes per un Pacte Educatiu".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de
2018, tengué lloc la compareixença d'Andreu Crespí i Plaza,
exdirector provincial del Ministeri d'Educació i Ciència, i de
Bartomeu Llinàs i Ferrà, exdirector provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència i exconseller d'Educació del Govern de les
Illes Balears, que exposaren la seva visió i opinions sobre la
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Ordre de Publicació

matèria indicada en aquelles qüestions més relacionades amb
l'àmbit propi de la seva actuació.
B)
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)

Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de
2018, quedà proclamada per assentiment, com a vicepresidenta
d'aquesta comissió la diputada Maria Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular.

Compareixença de la consellera de Salut, davant la
Comissió de Salut, sobre l'aplicació de l'anunciat decret que
ha de regular l'ús del català a la sanitat pública de les Illes
balears (RGE núm. 673/18).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de maig de 2018, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut, qui, acompanyada del
director general i del director de Recursos Humans del servei
de Salut i de l'assessor tècnic de la conselleria, informà sobre
el tema indicat.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial RGE núm. 15215/17.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de
2018, quedà retirada la pregunta esmentada, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació dels llots procedents de la
depuradora de Ferreries.

2.5. INFORMACIÓ

Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
Aprovació de l'escrit RGE núm. 17050/17, relatiu a
instar la Sindicatura de Comptes a la realització del control
financer de l'activitat de l'escorxador realitzada en el
període comprès entre el 8 d'octubre de 2012 i el 9
d'octubre de 2017 per l'entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma SL.

D)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2018, després del
debat corresponent, aprovà l'acord següent:

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2018, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
indicat.

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears la realització del control financer
de l'activitat de l'escorxador realitzada en el període comprés
entre el 8 d'octubre de 2012 i el 9 d'octubre de 2017 per l'entitat
mercantil Escorxador i Serveis Càrnics Palma S.L., amb CIF
B57739211 a les úniques instal·lacions d’aquest tipus existents
al terme de Palma i objecte de subvenció municipal en els
termes previstos a l’Acord de Junta de Govern de data
31.07.13, modificat per acord de data 13.11.13 i data 16.07.14,
i amb el cofinançament previst a la Resolució de data 27.06.13
de la conselleria d’Agricultura, Medi ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 15 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació

Elaboració del dictamen del Projecte de llei de
l'habitatge de les Illes Balears (RGE núm. 10218/17).

Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei de
modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de
la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears (RGE
núm. 14567/16).
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2018, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de
llei indicada.
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Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

•

Ordre de Publicació

•

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei de
modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l'ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(RGE núm. 10061/17).

•

F)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2018, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de
llei indicada.

•

•
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig de 2018, admet a tràmit la moció següent.

Totes i cadascuna de les memòries econòmiques que han
d'acompanyar els projectes que han estat aprovats per la
Comissió de Turisme Sostenible a executar per les diferents
administracions amb càrrec a l'Impost de Turisme
Sostenible.
L'estat actual i el nivell d'execució a les diferents fases de
l'execució pressupostària de tots i cadascun dels projectes
que han estat aprovats per la Comissió de Turisme
Sostenible a executar per les diferents administracions amb
càrrec a l'Impost de Turisme Sostenible.
Totes i cadascuna de les actes de les sessions de la
Comissió de Turisme Sostenible de totes i cadascuna de les
sessions celebrades tinguin o no per objecte l'aprovació dels
projectes presentats.
L'import actualitzat de totes i cadascuna de les
transferències practicades o subvencions atorgades a les
administracions beneficiaris i encarregades d'executar els
projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible.
El percentatge global actualitzat dels pagaments satisfets a
totes les administracions beneficiàries encarregades
d'executar els projectes aprovats per la Comissió de
Turisme Sostenible.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar i promoure, en el període de 15 dies, una
campanya anual d'informació en format plurilingüe amb la
finalitat de divulgar la destinació dels fons recaptats a cadascun
dels exercicis recaptatoris, posant a disposició de tots i
cadascun dels establiments obligats a recaptar l'Impost de
Turisme Sostenible i que figuren en la Llei 2/2016, de 20 de
març, de l'impost sobre estades turístiques i de mesures
d'impuls del turisme sostenible, el material necessari per dur a
terme aquesta tasca divulgativa.
Palma, a 25 de maig de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5366/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general de la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a l'Agència de
Turisme de les Illes Balears, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 4320/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4320/18, relativa a política general de la vicepresidenta i
consellera d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a
l'Agència de Turisme de les Illes Balears, la moció següent.
1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar amb caràcter immediat els projectes
aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible amb càrrec a
l'Impost de Turisme Sostenible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir, en el termini d'un mes, allò que estableix
l'article 20.4, apartat segon, de la Llei 2/2016, de 20 de març,
de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del
turisme sostenible, i en aquest sentit a publicar, en lloc web
específic, i en format plurilingüe el següent:

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5284/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
heliport de l'Hospital Mateu Orfila.
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.
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Relació dels permisos i de les autoritzacions sol·licitats per
a l'heliport de l'Hospital Mateu Orfila i el seu funcionament,
amb indicació de la data d'aquesta autorització.
Palma, a 23 de maig de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
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E)
RGE núm. 5368/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a trobada d'un pot
amb l'etiqueta identificativa de virus Èbola (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.

B)
RGE núm. 5361/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conflictivitat entre els residents a HPO del Molinar.

Quin ha estat el protocol d'actuació davant la trobada d'un
pot clínic amb sang i amb l'etiqueta identificativa de virus
Èbola?

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.
Quines actuacions ha realitzant el Govern en relació amb la
conflictivitat que s'està produint entre alguns residents dels
HPO en el Molinar?
Palma, a 25 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Palma, a 28 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

F)
RGE núm. 5369/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a trobada d'un pot
amb l'etiqueta identificativa de virus Èbola (2).
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.

C)
RGE núm. 5362/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari
de l'oficina de l'IBAVI a Eivissa.

En relació amb la recent trobada d'un pot clínic amb sang i
amb l'etiqueta identificativa de virus Èbola a Palma, ens pot
informar de l'origen i els resultats obtinguts?

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.
Quin és l'horari oficial d'atenció al públic de l'oficina de
l'IBAVI a Eivissa?
Palma, a 25 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

D)
RGE núm. 5363/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari
de l'oficina de l'IBAVI a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'horari oficial d'atenció al públic de l'oficina de
l'IBAVI a Menorca?
Palma, a 25 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Palma, a 28 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

G)
RGE núm. 5370/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
realitzades en relació amb la situació del laboratori de
l'HUSE.
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.
Atès l'anunci de CCOO d'unes fortes olors en el laboratori
de l'HUSE i de la baixa mèdica de 6 treballadors en relació
amb aquesta situació, ens pot informar de les actuacions
realitzades i de les causes d'un fet que s'ha repetit en els darrers
anys?
Palma, a 28 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig de 2018, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 5438/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nou REIB.
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.
Afectarà l'actual situació política espanyola a les
negociacions del nou REIB?

A)
Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

RGE núm. 5376/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures del GOIB davant la sentència Gürtel.
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.
Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears
després de conèixer que el Partit Popular es comportava com
un "sistema de corrupció institucionalitzada" i d'haver-se
acreditat per la justícia la caixa B del PP des de l'any 1989 fins
almenys l'any 2008?
Palma, a 28 de maig de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

D)
RGE núm. 5439/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
actuacions del Govern a Menorca en relació amb els
equipaments culturals de l'illa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
a Menorca en relació amb els equipaments culturals de l'illa?
Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
RGE núm. 5408/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques de
transport marítim.
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.
Quin balanç fa el Govern sobre les polítiques que ha dut a
terme els darrers tres anys en matèria de transport marítim entre
illes?
Palma, a 29 de maig de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 5440/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llegat en
depuració d'aigua.
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.
Sr. Conseller, està vostè satisfet amb el llegat que deixa als
ciutadans de Balears en qüestió de depuració d'aigua?
Palma, a 30 de maig de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
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F)

I)

RGE núm. 5441/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a REIB.

RGE núm. 5445/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Platja de Palma.

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.

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.

Com afecta a la negociació del REIB la situació política
estatal?

Com valora la situació de la Platja de Palma com a zona
turística madura?

Palma, a 30 de maig de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

G)

J)

RGE núm. 5442/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pacients amb dolor crònic.

RGE núm. 5446/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport del
Govern a un pròfug de la justícia.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Ha sospesat la consellera una solució per a pacients
d'Eivissa i Formentera amb dolor crònic que precisin tècniques
especialitzades perquè siguin atesos sense haver de desplaçarse a Mallorca?

Continua donant suport el Govern a un pròfug de la
justícia?
Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

Palma, a 30 de maig de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
K)
H)
RGE núm. 5443/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a servei d'habitatge desocupat.
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.
Quins recursos tant de personal com econòmics de manera
territorialitzada té previst el Govern per posar en marxa el
servei d'habitatge desocupat?
Palma, a 30 de maig de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

RGE núm. 5447/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
garantia de demora.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, pot garantir que el futur decret de
garantia de demora donarà l'opció que la prestació sanitària es
pugui rebre a l'illa de residència o a l'àrea de salut
corresponent?
Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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L)

O)

RGE núm. 5448/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
companyies quant a les conseqüències de l'aplicació del
descompte del 75%.

RGE núm. 5451/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprovació dels reglaments que preveu la Llei d'habitatge.

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.
Com valora el Govern la previsió de les companyies quant
a les conseqüències de l'aplicació del descompte del 75%?

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.
Quins terminis preveu el Govern per aprovar tots els
reglaments que preveu la Llei d'habitatge?
Palma, a 29 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
P)
M)
RGE núm. 5449/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios
d'alumne per aula.

RGE núm. 5452/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anàlisi de
la Comissió Balear de Medi Ambient sobre el Pla de
mobilitat.

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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora el Govern la situació de les ràtios d'alumne per
aula després de tres anys de legislatura?

Està d'acord amb l'anàlisi de la Comissió Balear de Medi
Ambient sobre el Pla de mobilitat?

Palma, a 29 de maig de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 29 de maig de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

N)
RGE núm. 5450/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures del Govern en relació amb un possible finançament
del PSIB-PSOE.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears
després de conèixer diverses actuacions a Sa Nostra
relacionades amb un possible finançament del PSIB-PSOE?
A)
Palma, a 29 de maig de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

RGE núm. 5270/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes
Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als
delictes contra la llibertat sexual.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt,
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Socialista i Podem Illes Balears presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

jutjats penals. Així mateix, insta el CGPJ a reactivar i a enfortir
el Fòrum permanent en matèria d'igualtat creat l'any 2014.

El proppassat 26 d'abril es feia pública la sentència de la
Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra 38/2018,
de 20 de març, sobre el cas "La Manada": els cinc acusats foren
condemnats a nou anys de presó i a cinc de llibertat vigilada
per un delicte continuat d'abusos sexuals. El Ministeri Fiscal,
l'acusació particular i les acusacions populars, exercides per la
Comunitat Foral de Navarra i per l'Ajuntament de Pamplona,
han anunciat la interposició de sengles recursos d'apel·lació
davant de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia
de Navarra.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears a incloure i a fomentar en tots els àmbits
acadèmics la formació, la docència i la recerca en igualtat de
gènere i no-discriminació de forma transversal, en compliment
del que disposa l'article 4.7 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, i particularment en els estudis de grau de
dret.
Palma, a 23 de maig de 2018
Les diputades
Joana Aina Campomar i Orell
Sílvia Tur i Ribas
Sílvia Cano i Juan
María Consuelo Huertas i Calatayud
Els portaveus
Josep Ferrà i Terrasa
Patrícia Font i Marbán
María Montserrat Seijas i Patiño
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández

La resolució de l'Audiència Provincial de Navarra ha
provocat una extraordinària reacció en l'opinió pública,
majoritàriament disconforme amb la qualificació dels fets que
es prenen en consideració ("abús sexual" i no "agressió
sexual"). Davant d'aquests fets, el Govern espanyol ha informat
que ha encomanat a la Comissió General de Codificació
l'elaboració d'un informe sobre la conveniència de reformar el
Codi Penal.
Per tot l’exposat es proposa el següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
adequar el nostre ordenament jurídic amb el ratificat Conveni
del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita de la
violència contra les dones i la violència domèstica (conegut
com el “Conveni d’Istanbul”), particularment en la inclusió de
les violències sexuals dins les violències masclistes i a
promoure una revisió i, si escau, una reforma del títol VIII del
Codi Penal ("Delictes contra la llibertat i la indemnitat
sexuals"), que prioritzi entre els seus punts la possibilitat de
donar un tractament unitari a tota relació sexual no consentida,
amb un marc penològic proporcionat a la gravetat de l'atac al
bé jurídic protegit ocasionat en cadascuna de les modalitats
delictives.
2. El Parlament de les Illes Balears, conformement amb el
principi de presència equilibrada per sexes en "comitès de
persones expertes o comitès consultius", previst en l'article 54
de la Llei 24/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
i atès el palès desequilibri entre homes i dones que s'observa a
la Comissió General de Codificació, insta el Ministeri de
Justícia a procurar la paritat en la designació dels vocals
permanents a totes les seccions, i de manera immediata a la
Secció Quarta, abans d'iniciar els treballs de revisió dels
delictes contra la llibertat sexual abans indicats.
3. El Parlament de les Illes Balears, a partir de la constatació
que les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat
sexuals són majoritàriament dones, insta el Consell General del
Poder Judicial i el Ministeri Fiscal, a donar màxima prioritat a
la formació dels membres de la carrera judicial i fiscal en
matèria d'igualtat de gènere: en el pla docent de la formació
inicial que reben els futurs jutges a l'Escola Judicial (tant a la
fase presencial com a la de pràctiques tutelades), així com
també als programes de formació continuada i especialitzada
(programació d'activitats i elecció de continguts) de jutges,
magistrats i fiscals, especialment en els processos selectius i en
les proves selectives per accedir a òrgans judicials
especialitzats en violència cap a la dona i especialització de

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5141/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a les expressions proferides per Valtonyc,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).
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
Institucionals i Generals.
Recentment els mitjans de comunicació s’han fet ressò de
les expressions proferides per Josep Miquel Arenas Beltrán,
més conegut com Valtonyc, en el transcurs d’una de les seves
actuacions. En aquesta ocasió animà des de l’escenari a “ matar
un puta guàrdia civil” i “posar-li una bomba al fiscal”. Aquestes
lamentables expressions no poden tenir cabuda en un estat
democràtic i de dret, ni tampoc no es poden emparar en la
llibertat d’expressió, dret fonamental però no infinit, que
finalitza quan amb aquesta es vulneren els drets d’altres
persones i s’incita a l’odi i a la violència.
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En aquests moments en què l’estat de dret ha vençut ETA,
en què la banda terrorista ha anunciat la seva dissolució,
aquestes expressions no fan sinó remarcar el caràcter totalitari
i feixista de qui les profereix i demostren un menyspreu per la
vida humana i pel que representen unes institucions com la
Guàrdia Civil i la Fiscalia en el conjunt del nostre estat.
Les Illes Balears han patit, com altres comunitats
autònomes, la barbàrie terrorista. Per desgràcia, hem sabut que
és i què se sent quan es pateix un atemptat. La mort dels
guàrdies civils Carlos Sáenz de Tejada García, de 28 anys, i
Diego Salvá Lezaun, de 27 anys, en són una mostra.
Davant aquesta barbàrie, la societat de les Illes Balears va
contestar serenament, amb contundència, però mostrant una
maduresa pròpia d’una societat democràtica avançada.
Expressions com les proferides per Valtonyc no fan sinó
avergonyir i indignar els que ens sentim demòcrates, i cal una
resposta igual de contundent i amb la serenor que ens
caracteritza.

dóna una base als serveis pal·liatius i potencia la formació dels
professionals que han de tractar aquestes situacions.
És un fet ja estudiat i demostrat que un sistema de
pal·liatius més extens i més format comportarà un sistema
sanitari més eficaç, amb disminució de les hospitalitzacions, de
les urgències i també de les morts hospitalàries. I això és un
doble benefici, tant per al funcionament més òptim del sistema
sanitari, com, i sobretot, per a la millora de la qualitat de vida
i la reducció del patiment humà, de qui pateix aquests tipus de
processos i els seus familiars.
Aquesta llei assegura la qualitat d’atencions sanitàries,
socials i emocionals que conflueixen en un moment dur de la
nostra vida, atencions que ja es presten però a les quals aquesta
llei els dóna cobertura legal.
Per tant, des del Grup Parlamentari Popular consideram del
tot necessari i imprescindible que es desenvolupi aquesta norma
quan han passat ja tres anys des que es va aprovar.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reprova i manifesta el seu
més absolut rebuig a les expressions proferides per Miquel
Arenas Beltrán, més conegut com Valtonyc, en el transcurs
d’una actuació en què animà a atemptar contra la vida dels
agents de la Guàrdia Civil i dels fiscals, i expressa el
convenciment que aquestes expressions no poden tenir cabuda
en un estat democràtic i de dret.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar durant el 2018 la Llei 4/2015, de 23 de
març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir.
Palma, a 22 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
tasca que desenvolupen totes les institucions de l’Estat i
especialment la Fiscalia i la Guàrdia Civil per tal d’acabar
definitivament amb la xacra del terrorisme.
Palma, a 21 de maig de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de
març, de drets i garanties de les persones en el procés de
morir, 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.
La Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de les
persones en el procés de morir, va entrar en vigor tres mesos
després de la seva publicació en el BOIB. Tot i això encara no
ha estat desenvolupada.
Aquesta llei no regula una activitat nova, regula activitats
que ja es desenvolupen i que formen part del tractament de
malalties avançades i, en general, del procés de morir. La llei

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5250/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2018, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Laura
Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a obres a la caleta de Portals Nous, inclosa a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 29 de maig de 2018,
per la pregunta RGE núm. 5376/18, relativa a mesures del
GOIB davant la sentència Gürtel.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1332/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5367/18,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a equiparació
salarial de les diferents Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
amb la resta de cossos policials.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de membre a la Comissió no permanent sobre
l'auditoria del deute per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5351/18,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i resta
assabentada que a la Comissió no permanent sobre l'auditoria
del deute el diputat Gabriel Barceló i Milta substituirà la
diputada Joana Aina Campomar i Orell.
Palma, a 30 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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