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ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Campos.
8956
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AF) RGE núm. 10048/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Ciutadella de Menorca.
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AG) RGE núm. 10049/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Consell.
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ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Deià.
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AJ) RGE núm. 10052/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Eivissa.
8957
AK) RGE núm. 10053/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Es Castell.
8957
AL) RGE núm. 10054/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Es Mercadal.
8957
AM) RGE núm. 10055/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Es Migjorn Gran.
8957
AN) RGE núm. 10056/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Escorca.
8957
AO) RGE núm. 10057/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Esporles.
8957
AP) RGE núm. 10058/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Estellencs.
8958
AQ) RGE núm. 10059/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Felanitx.
8958
AR) RGE núm. 10060/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Ferreries.
8958
AS) RGE núm. 10061/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Formentera.
8958
AT) RGE núm. 10062/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Fornalutx.
8958
AU) RGE núm. 10063/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Inca.
8958
AV) RGE núm. 10064/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Lloret de Vistalegre.
8959
AW) RGE núm. 10065/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Lloseta.
8959
AX) RGE núm. 10066/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Llubí.
8959
AY) RGE núm. 10067/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Llucmajor.
8959
AZ) RGE núm. 10068/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Manacor.
8959
BA) RGE núm. 10069/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Mancor de la Vall.
8959
BB) RGE núm. 10070/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Maó.
8960
BC) RGE núm. 10071/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Maria de la Salut.
8960
BD) RGE núm. 10072/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Marratxí.
8960
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BE) RGE núm. 10073/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Montuïri.
8960
BF) RGE núm. 10074/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Muro.
8960
BG) RGE núm. 10075/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Palma.
8960
BH) RGE núm. 10076/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Petra.
8961
BI) RGE núm. 10077/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Pollença.
8961
BJ) RGE núm. 10078/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Porreres.
8961
BK) RGE núm. 10079/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Puigpunyent.
8961
BL) RGE núm. 10080/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sa Pobla.
8961
BM) RGE núm. 10081/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant Antoni de Portmany.
8961
BN) RGE núm. 10082/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant Joan.
8962
BO) RGE núm. 10083/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant Joan de Labritja.
8962
BP) RGE núm. 10084/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
8962
BQ) RGE núm. 10085/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar.
8962
BR) RGE núm. 10086/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant Lluís.
8962
BS) RGE núm. 10087/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa Eugènia.
8962
BT) RGE núm. 10088/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa Eulàlia del Riu.
8963
BU) RGE núm. 10089/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa Margalida.
8963
BV) RGE núm. 10090/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa Maria del Camí.
8963
BW) RGE núm. 10091/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santanyí.
8963
BX) RGE núm. 10092/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Selva.
8963
BY) RGE núm. 10093/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sencelles.
8963
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BZ) RGE núm. 10094/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Ses Salines.
8964
CA) RGE núm. 10095/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sineu.
8964
CB) RGE núm. 10096/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sóller.
8964
CC) RGE núm. 10097/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Son Servera.
8964
CD) RGE núm. 10098/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Valldemossa.
8964
CE) RGE núm. 10099/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes subscrits per
ABAQUA amb PW Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Vilafranca de Bonany.
8964
CF) RGE núm. 10192/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impressió i compra
d'expositors de targetes per tal d'ensenyar el català als turistes.
8965
CG) RGE núm. 10193/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en el Museu
Arqueològics d'Eivissa i Puig dels Molins.
8965
CH) RGE núm. 10194/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració del Govern
amb el Teatre d'Es Born de Menorca.
8965

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 9935/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a article 2.7 de la Llei 5/2018.
8965
B) RGE núm. 10243/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
decret de demora.
8965
C) RGE núm. 10244/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre sociosanitari a Felanitx.
8965
D) RGE núm. 10268/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
de millora d'eficiència i transparència.
8966
E) RGE núm. 10269/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció
privada d'habitatge de protecció oficial.
8966
F) RGE núm. 10270/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a implicació del
Govern amb la Reserva de la Biosfera de Menorca.
8966
G) RGE núm. 10271/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a publicació de la
convocatòria de 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges.
8966
H) RGE núm. 10274/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recurs TEAR de la valoració
d'immobles.
8966
I) RGE núm. 10287/18 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 10300/18), de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política migratòria del Govern de les Illes Balears.
8966
J) RGE núm. 10288/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de suport
que hi ha actualment en els centres educatius.
8967
K) RGE núm. 10289/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'urgències
de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.
8967
L) RGE núm. 10290/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'habitatge a l'illa
d'Eivissa.
8967
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M) RGE núm. 10291/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa i respecte dels
drets laborals del personal sanitari.
8967
N) RGE núm. 10292/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocaments al Parc
Natural de Ses Salines.
8967
O) RGE núm. 10293/18, de la diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del transport
regular per carretera.
8967
P) RGE núm. 10294/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa de l'Impost de
successions.
8968

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9968/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats en la programació
de la nova temporada, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8968
B) RGE núm. 9969/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de treballadors
a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8968
C) RGE núm. 9975/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs del Consell
Assessor de Continguts i de Programació adreçats a definir un nou model per a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8968
D) RGE núm. 9976/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre la
internalització del personal dels serveis informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
8968
E) RGE núm. 9978/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la feina del Consell
Assessor, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8969
F) RGE núm. 9979/18, del diputat Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a graella de
programació, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8969
G) RGE núm. 9980/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estudi sobre la
internalització, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8969
H) RGE núm. 9981/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a falsos autònoms,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8969
I) RGE núm. 9982/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a mesures per evitar
insults i amenaces a les xarxes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8969
J) RGE núm. 9983/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a premis de periodisme
Infermeria Visible, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8969
K) RGE núm. 9984/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de l'art i la cultura
de les Illes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8970
L) RGE núm. 9985/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció audiovisual
promoguda per l'ens IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
8970

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 9977/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots de la depuradora de Ferreries.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9970/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de millora d'emissaris submarins, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
8971
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B) RGE núm. 9971/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
8972
C) RGE núm. 9972/2018, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural
(PDR), davant la Comissió d'Economia.
8972
D) RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
8973

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 9934/18, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques davant el Ple sobre el contingut del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
2017.
8974

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant la Comissió de Salut per a la proposició de llei RGE núm. 3676/18, de modificació del Decret 100/2010, de
27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària les centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears.
8974
B) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places
d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.
8974
C) Pròrroga del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminats de les Illes
Balears.
8974
D) Conformitat del Govern espanyol respecte de la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 30/1998,
de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.
8975
E) Presa en consideració per part del Congrés de Diputats de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (RGE núm. 10225/17).
8975

4. INFORMACIONS
A) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Marta López i Expósito com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Socialista.
8975
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 9943/18, del Grup Parlamentari
Popular, de reforma fiscal, amb sol·licitud de tramitació
d'urgència.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
Conformement amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició de llei següent, a
tramitar pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Per tal que les mesures
que es preveuen en aquesta iniciativa es puguin aplicar el més
aviat possible al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA FISCAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La crisi econòmica de caràcter internacional dels darrers
anys va tenir també la seva repercussió a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Entre els anys 2008 i 2013
l’activitat econòmica va disminuir de forma molt notable, es
van incrementar les xifres de l’atur, es va multiplicar el
tancament d’empreses, i això va tenir uns efectes molt negatius
sobre els comptes públics.
Les administracions públiques van veure com
s’incrementava el dèficit públic a mesura que es produïa una
dràstica reducció dels ingressos per recaptació d’imposts.
Aquesta situació va provocar que les administracions tinguessin
moltes dificultats per accedir als mercats financers.
Durant aquell període les administracions públiques es van
convertir en entitats molt poc fiables per les institucions
financeres. Això va fer molt difícil finançar els creixents
dèficits i aquesta impossibilitat de poder-se finançar es va
traslladar sobre els proveïdors que van veure com
s’augmentava de forma inassolible el període mitjà de
pagament de les seves factures.
En el cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears la
situació es va veure agreujada pel fet de no aprovar els
pressuposts de la comunitat per a l’any 2011 en el final de la
legislatura 2007-2011. El resultat de tot plegat va ser un dèficit
públic de més de 1.300 milions d’euros anuals, es va més que
duplicar el nivell d’endeutament i es va deixar un impagament
als proveïdors de la comunitat autònoma de més de 1.600
milions d’euros, com a conseqüència de no poder accedir als
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mercats financers amb normalitat. De fet, al final d’aquella
legislatura, l’any 2011, l’única sortida possible per poder
obtenir finançament va ser l’emissió de 300 milions d’euros en
deute públic destinat a inversors minoristes, a un alt tipus
d’interès i amb un venciment d’un any.
En la legislatura 2011-2015 es van haver de prendre
mesures molt dures per reconduir una situació de fallida
tècnica. El Govern de les Illes Balears va haver d’adoptar un
seguit de mesures d’austeritat, que eren inevitables, per tal de
reduir el dèficit públic tan enorme, a la vegada que es va haver
d’incrementar la pressió fiscal. Per una banda es volien
incrementar els ingressos via major recaptació d’imposts i, per
altra banda, es reduïen les despeses amb l’aplicació
d’importants mesures d’austeritat. En aquest sentit, es va fer
una profunda reforma del sector públic instrumental, amb
l’eliminació i la fusió de bona part de les empreses públiques,
es va crear una central de compres per aconseguir millors
preus, es van reduir de forma important les subvencions i es va
fer un profund aprimament de l’administració pública, a la
vegada que es prenien mesures per reduir el dèficit, tant a nivell
d’ingressos com a nivell de despeses, es van impulsar també
importants reformes legislatives encaminades a reactivar
l’economia. La Llei turística, la Llei agrària i la Llei del sòl són
algunes de les iniciatives que més van contribuir al creixement
econòmic dels darrers anys i a la sortida de la crisi.
A pesar que l’economia creixia al voltant del 3% ja el 2014,
es reduïen les xifres d’atur i s’incrementava la recaptació
d’imposts, el Govern de les Illes Balears l’any 2016 va aprovar
una nova reforma fiscal que va suposar, entre altres qüestions,
augmentar els tipus impositius del tram autonòmic de l’Impost
de la Renda de les Persones Físiques, també de l’Impost de
Transmissions Patrimonials, de l’Impost de Successions i de
l’Impost de Patrimoni. Es van incrementar un 20% totes les
taxes i es va introduir un nou impost a les estades turístiques.
L’increment de la pressió fiscal de 2016 s’afegia, per tant, a
l’augment de la pressió fiscal que ja s’havia hagut de fer durant
els anys 2012 i 2013. La diferència de la pujada d’imposts de
2016, respecte de la que es va aplicar a principis de la
legislatura 2011-2015, és que mentre que el 2012 i 2013
l’objectiu era equilibrar els comptes públics i reduir l’enorme
dèficit públic, el 2016 l’objectiu perseguit era, en essència,
profundament ideològic i d'increment de la despesa.
A partir de l’any 2013 les mesures implementades
comencen a produir un important creixement econòmic i, en
conseqüència, els ingressos per recaptació d’imposts comencen
a tenir un comportament molt positiu. De fet, el mateix
increment de l’activitat econòmica comença a suposar, per si
mateix, un fort augment dels ingressos públics, que es veu
complementat per la pujada de tipus en els diferents imposts
propis i cedits, així com per la creació de l’Impost Turístic de
l’any 2016.
Tant és així que a l’exercici de 2018 les previsions apunten
que els ingressos no financers de la comunitat autònoma es
situaran 1.350 milions d’euros -més d’un 50% d’increment- per
damunt dels liquidats a l’exercici 2012 i el superàvit mesurat en
termes SEC pot superar fàcilment els 350 milions d’euros. De
fet, l’exercici 2017 ja s’ha tancat amb un superàvit de 144
milions d’euros, després d’anys amb importants nivells de
dèficit públic, la qual cosa permetrà reduir per primera vegada
el nivell d’endeutament en termes absoluts.
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II
Arribats a aquesta situació de bonança econòmica i
d’equilibri en els comptes públics es fa necessari un
replantejament de la fiscalitat a la nostra comunitat. Un
replantejament que, necessàriament, ha de ser a la baixa. És
necessari reobrir determinats debats sobre les bondats o els
efectes negatius de determinats imposts i la necessitat de
modular-los. Es fa necessari retornar també a aquelles persones
que més van sofrir durant els moments de crisi econòmica,
l’esforç que van haver de fer i els sacrificis que van haver de
patir.
De la mateixa forma, es fa necessari potenciar el creixement
econòmic que s’ha produït els darrers anys, combatent els
signes de desacceleració que s’aprecien ja a dia d’avui, com a
conseqüència de l’absència o la contraproduència de la política
econòmica desenvolupada des del Govern de les Illes Balears.
A dia d’avui, ja no podem confiar només amb la inèrcia de les
polítiques econòmiques de caire estructural desenvolupades la
legislatura passada, i per tant se n’han de prendre de noves per
tal de mantenir un creixement econòmic sostenible en el temps.
És el moment adequat per reduir la pressió fiscal, i molt
especialment sobre el 81% dels ciutadans residents a les Illes
Balears que l’any 2016 varen tenir una renda inferior als
30.000 euros i, per tant, es podrien considerar ciutadans amb
rendes mitjanes i baixes. S’ha d’incrementar la renda
disponible dels ciutadans de les Illes Balears, potenciant així el
consum i la inversió privada, per tal de continuar immersos en
el cercle econòmic virtuós que s’inicià l’any 2013.
Per altra banda, s’ha d’aprofitar la fiscalitat per
desenvolupar polítiques d’habitatge. A dia d’avui, la població
de les Balears i molt especialment els joves pateixen enormes
dificultats per accedir a un habitatge. Per això, es fa necessari
reduir amb contundència la fiscalitat que afecta l’adquisició del
primer habitatge habitual tant a les transmissions oneroses com
lucratives, de manera que es faciliti al màxim que els ciutadans
de Balears puguin tenir un habitatge amb propietat.
Al mateix temps, dins el marc de les polítiques d’habitatge
també es fa necessari potenciar que els ciutadans puguin
accedir a un habitatge de lloguer i, per això, s’ha d’ajudar des
de la fiscalitat als arrendataris per tal de rebaixar-los els costos
i també s’ha d’ajudar als arrendadors que posin els seus
habitatges al mercat de lloguer amb caràcter permanent.
En darrer lloc, s’ha de fer servir la fiscalitat per
desenvolupar polítiques de família, molt especialment en
àmbits com l’adquisició dels llibres de texts dels infants o les
despeses d’escoleta, en què a dia d’avui hi ha importants
mancances i els costos que representen per a les famílies són
molt elevats.
III
Aquesta reforma fiscal aborda una sèrie de modificacions
en diferents imposts sobre els que la comunitat autònoma de les
Illes Balears té capacitat normativa.
Entre les propostes que es contemplen a l’articulat de la llei
s’estableixen modificacions en el tram autonòmic de l’Impost
de la Renda de les Persones Físiques, es modifica a l’alça el

mínim personal i familiar, s’amplien els límits d’algunes
deduccions i se'n creen de noves. Per una banda, es redueixen
els tipus marginals de l’escala autonòmica de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques als trams de renda mitjans i
baixos, considerant com a tals les bases liquidables que no
superin els 30.000 euros. Per altra banda, s’incrementa fins el
límit màxim del 10% el mínim per ascendents i el mínim del
contribuent per a majors de 75 anys.
Al mateix temps, la deducció autonòmica per arrendament
d’habitatge habitual es fa extensiva a tots els contribuents
residents a les Illes Balears que compleixin els requisits, i no
només a determinats col·lectius. A més, s’amplia el llindar
màxim de la deducció que passa dels 400 als 600 euros anuals
i s’incrementa notablement el llindar de base imposable que
permet aplicar la deducció, passant dels 20.000 euros actuals
als 30.000 en el cas de tributació individual i dels 34.000 als
48.000 euros en conjunta, i aquestes ampliacions es fan
extensibles a les famílies nombroses.
Per altra banda, s’amplien de forma molt notable els límits
de la deducció per despeses d’adquisició de llibres de texts que
arriba fins els 275 euros anuals per fill i es clarifica la redacció
i es doblen els límits fins arribar als 300 a la deducció per
contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o
persones a càrrec amb aquesta condició. A més, s’amplien els
llindars d’ambdues deduccions, que passen dels 12.500 als
30.000 euros en el cas de tributació individual i dels 25.000 als
48.000 en conjunta, amb llindars superiors per al cas de les
famílies nombroses.
A més, es creen dues noves deduccions a l’impost sobre al
renda. En primer lloc, una deducció per als arrendadors
d’habitatge que arriba fins el 15% del rendiment net positiu
derivat del lloguer, amb un límit màxim de 300 euros anual,
sempre que l’habitatge llogat ho sigui amb vocació de
permanència. En segon lloc, una deducció per despeses en
escoletes infantils de 0 a 3 anys del 15% dels imports que es
satisfacin amb un màxim de 300 euros anuals, que
complementa la deducció estatal que s’ha aprovat recentment
amb aquesta mateixa finalitat. Ambdues deduccions es poden
aplicar amb els llindars de base imposable de 30.000 euros i
48.000 euros, depenent de si es tracta de declaració individual
o conjunta i amb límits incrementats a la deducció per despeses
d’escoletes per al cas de les famílies nombroses.
També es modifica la tributació a l’Impost sobre el
Patrimoni. En aquest cas, s’incrementa el mínim exempt fins els
800.000 euros i no només s’aplica una escala de gravamen
clarament inferior a l’actual, sinó que també és més reduïda que
la que estava vigent abans de la reforma de 2016. Val a dir que
l’Impost de Patrimoni en vigor a Espanya és, a nivell d’Europa,
una excepció.
De fet, la immensa majoria dels països europeus han anat
suprimint aquesta figura impositiva, per tant, Espanya és un
dels pocs països que encara el mantenen vigent. És, per altra
banda, un impost que incideix negativament sobre l’estalvi i
suposa una doble o triple tributació sobre una mateixa renda.
Per això, la important reducció a la tributació que es planteja
dins aquesta reforma fiscal, s’haurà de transformar en
derogació de cara a un futur pròxim si les condicions
econòmiques ho permeten.
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Pel que fa a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, es crea en primer lloc un nou tipus
de gravamen reduït del 4% per a les transmissions oneroses
d’immobles que hagin de constituir el primer habitatge habitual
del contribuent. En aquest cas, es pretén facilitar l’adquisició
d’habitatge en el mercat de segona mà per a aquests ciutadans
que no en tinguin cap en propietat, i sempre que el facin servir
com a habitatge habitual. Al mateix temps, es crea també un
tipus reduït del 0,6%, aplicable a les escriptures públiques que
documentin l’adquisició del primer habitatge habitual, quan
aquest quedi subjecte i no exempt a la modalitat d’actes jurídics
documentats. Per altra banda, per tal de facilitar al màxim el
lloguer d’habitatge es crea una nova bonificació que arriba fins
el 100% de la quota tributària en els arrendaments d’habitatge
sempre que la renda anual satisfeta no superi els 10.000 euros.
En referència a l’Impost de Successions i donacions, es crea
una única tarifa a l’impost sobre successions que s’aplicarà en
tots els casos, de manera que s’assimila el règim fiscal dels
grups III i IV de l’Impost amb el que tenen establert els grups
I i II, i les distincions de tributació entre grups es produiran
com a conseqüència de l’aplicació dels coeficients
multiplicadors sobre la quota íntegra. Cal recordar que l’actual
normativa fiscal sobre els grups III i IV suposa en alguns casos
un nivell de pressió fiscal quasi confiscador, un fet que ha
provocat un important augment de les renúncies a les herències.
A més, s´incrementa la quantia dels dos primers trams de base
liquidable, de manera que el primer tram passa de 700.000 fins
a 1.000.000 d’euros, i el segon passa d’1.000.000 a 1.300.000
euros. En conseqüència, fins a 1.000.000 d’euros de base
liquidable s’aplicarà el tipus marginal de l’1%.
Per altra banda, s’incrementa la reducció per parentiu per
als contribuents del grup I, que passa dels 25.000 als 120.000
euros i dels 6.250 als 18.750 per a cada any menor de 21 que
tengui el drethavent, sense cap límit màxim. Per als
contribuents del grup II, la reducció per parentiu passa dels
25.000 als 120.000 euros sense cap límit ni condicionant. A
més, també s’incrementa el límit màxim de la reducció per
adquisició de l’habitatge habitual, que passa dels 180.000 euros
actuals per cada subjecte passiu als 200.000 euros. Amb tot, els
contribuents dels grups I i II amb adquisicions per causa de
mort on figuri un habitatge habitual, quedaran exempts de
tributació sempre que el valor de l’herència no superi els
320.000 euros.
Es considera, per tant, que la tributació a l’Impost de
Successions ha de ser baixa, donat que suposa una triple
imposició sobre un mateix bé i la pròpia essència d’aquest
impost és, de per si, injusta, ja que no té massa sentit aplicar
una tributació excessivament elevada sobre un patrimoni que
s’ha generat durant tota una vida, en la qual en moltes ocasions,
els propis fills han contribuït a generar-lo.
Al mateix temps, es considera necessari ampliar les quanties
i els límits màxims de les reduccions per a l’adquisició del
primer habitatge habitual i la reducció en donacions dineràries
de pares a fills per a l’adquisició del primer habitatge habitual,
que s’apliquen a l’impost sobre donacions. En aquest cas, es
pretén facilitar amb major mesura les adquisicions lucratives
del primer habitatge habitual o les donacions dineràries per
adquirir-lo, amb coherència amb la reducció de tributació a
l’impost sobre transmissions patrimonials que s’ha comentat
prèviament.
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La llei aborda també una modificació de l’Impost sobre
estades turístiques que suposa eliminar l’impost en els mesos de
temporada baixa i eliminar també la pujada de tipus aprovada
per a l’exercici de 2018 que va suposar, a la pràctica, duplicar
l’impost en la temporada alta, així com excloure les
embarcacions de creuer turístic per períodes inferiors a les
vint-i-quatre hores des de l’inici de l’estada. És una primera
mesura que pretén ajudar la desestacionalització de la nostra
oferta turística i guanyar en competitivitat respecte d'altres
destinacions que, en aquests moments, estan prenent mesures
per fer-se més atractives (devaluació de la moneda, ofertes,
etc.) i on, una vegada esvaïda l’amenaça terrorista, estan
despertant com a destinacions turístiques. Aquesta primera
mesura no exclou, per altra banda, la possibilitat que en un
futur, si les condicions econòmiques ho permeten, aquest
impost pugui ser finalment suprimit.
Aquesta figura impositiva, de marcat caràcter ideològic, és
una càrrega addicional sobre les espatlles del principal sector
econòmic de les nostres illes: el sector turístic, que ja comença
a mostrar símptomes d’estancament en la seva activitat. Resulta
per tant molt oportú reduir el pes d’aquest impost i, fins i tot,
en una segona fase, arribar a la seva derogació, sobretot quan
les
previsions d’arribada de turistes no són massa optimistes per a
les properes temporades.
Per últim, s'estableix una reducció general d'un 30% en la
majoria de les taxes i en les prestacions patrimonials públiques
no tributàries de la comunitat autònoma regulades per normes
de rang legal -sense incloure, per tant, els impostos ni els preus
públics-,en contraposició a l’augment del 20% que es va fer a
la Llei de pressuposts per a 2016 i que s’ha mantingut,
juntament amb la creació de noves taxes, en un procés que es
podria denominar hiperinflació de la pressió fiscal, tant a nivell
d’impostos com a nivell de taxes.
Aquesta llei pretén, precisament, fer passes endavant en la
línia de reduir els tipus impositius i les taxes amb l’objectiu
d’alliberar l’activitat econòmica d’una política fiscal asfixiant,
a fi que els nostres conciutadans gaudeixin d’una major
capacitat adquisitiva i puguin millorar els seus nivells de
consum i estalvi; i, tot això, sense malmetre els serveis públics
essencials que han d’estar garantits i en constant millora.
Article 1
Modificació del Decret Legislatiu1/2014, de 6 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l'Estat
El Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova
el text refós de les disposicions legals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per
l'Estat, queda modificat com segueix:
U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
"Article 1
Escala autonòmica de l’impost aplicable a la base liquidable
general
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L’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable a la base liquidable general és
la següent:
Base
liquidable
fins
(euros)

Quota
íntegra
(euros)

Resta de base
liquidable
fins (euros)

Tipus
aplicable
(%)

0

0

10.000

9

10.000

900

8.000

11,5

18.000

1.820

12.000

14,5

30.000

3.560

18.000

17,75

48.000

6.755

22.000

19,25

70.000

10.990

20.000

22

90.000

15.390

30.000

23

120.000

22.290

55.000

24

175.000

35.490

endavant

25"

Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:
"Article 2
Increment del mínim personal i familiar
S’incrementen en un 10% els imports corresponents als
mínims del contribuent, per descendents, per ascendents i
per discapacitat, que formen part del mínim personal i
familiar, següents:
a) El mínim del contribuent major de 65 anys i major de
75 anys.
b) El mínim per al tercer descendent i el mínim per al
quart i següents descendents.
c) El mínim per ascendents.
d) El mínim per discapacitat."
Tres. S’afegeix un article 3 bis amb la següent redacció:
"Article 3 bis
Deducció autonòmica per arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears
1. Els contribuents que siguin arrendataris d’un habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears poden deduir, de
la quota íntegra autonòmica, el 15% dels imports satisfets
en el període impositiu, amb un màxim de 600 euros anuals,
sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual
del contribuent, ocupat efectivament per aquest, i que la
durada del contracte d’arrendament sigui igual o superior a
un any.
b) Que, durant almenys la meitat del període impositiu,
ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat

familiar no siguin titulars del ple domini o d’un dret real
d’ús o gaudi, d’un altre habitatge distant a menys de 70
quilòmetres de l’habitatge arrendat, excepte en els casos en
què l’altre habitatge estigui ubicat fora de les Illes Balears
o en una altra illa
c) Que el contribuent no tengui dret en el mateix període
impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.
2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total del contribuent no superi l’import de
48.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 30.000
euros en el de tributació individual. En cas de tributació
conjunta, només es poden beneficiar d’aquesta deducció els
contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin
les condicions establertes en l’apartat anterior i per l’import
de les quanties efectivament satisfetes per aquests.
No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els
límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són
de 54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de
36.000 euros per al cas de tributació individual."
Quatre. S’afegeix un article 3 ter amb la següent redacció:
"Article 3 ter
Deducció autonòmica per arrendadors d’habitatge en el
territori de les Illes Balears
1. Els contribuents que obtinguin rendiments derivats de
l’arrendament d’habitatges ubicats al territori de les Illes
Balears, poden deduir un 15% del rendiment net positiu que
hagin generat en el període impositiu, amb un màxim de
300 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits
següents:
a) Que es tracti de rendiments derivats d’habitatges
ubicats al territori de les Illes Balears, que generin la
possibilitat d’aplicar la reducció a què es refereix l’article
23.2 de la Llei 35/2006.
b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual
es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut
Balear de l’Habitatge.
2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual."
Cinc. L’article 4 queda redactat de la manera següent:
Article 4
Deducció autonòmica per despeses d’adquisició de llibres
de text
1. Pel concepte de despeses en llibres de text editats per al
desenvolupament i l’aplicació dels currículums
corresponents al segon cicle d’educació infantil, a
l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al
batxillerat i als cicles formatius de formació professional
específica, s’ha de deduir el 100 % dels imports destinats a
aquestes despeses per cada fill que cursi aquests estudis,
amb els límits següents:
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a) En declaracions conjuntes, els contribuents per als
quals la quantia que resulti de la base imposable total sigui:
1r. Fins a 20.000 euros: 275 euros per fill.
2n. Entre 20.000,01 i 30.000 euros: 200 euros per fill.
3r. Entre 30.000,01 i 48.000 euros: 150 euros per fill.
b) En declaracions individuals, els contribuents per als
quals la quantia que resulti de la base imposable total sigui:
1r. Fins a 10.000 euros: 200 euros per fill.
2n. Entre 10.000,01 i 20.000 euros: 150 euros per fill.
3r. Entre 20.000,01 i 30.000 euros: 100 euros per fill.
2. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es
poden tenir en compte els fills que, al seu torn, donen dret
al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei
35/2006.
Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten
per la tributació individual, la deducció s’haurà de
prorratejar per parts iguals a la declaració de cadascun.
3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual, i també la justificació documental,
mitjançant les factures o els corresponents documents
equivalents, que hauran de mantenir-se a disposició de
l’Administració Tributària.
No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els
límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són
de 54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de
36.000 euros per al cas de tributació individual."
Sis. S’afegeix un article 4 sexies amb la següent redacció:
Article 4 sexies
Deducció autonòmica per despeses en escoles infantils de
0 a 3 anys
1. Pel concepte de despeses en escoles infantils els
contribuents poden deduir, de la quota íntegra autonòmica,
el 15% dels imports satisfets, amb un màxim de 300 euros
anuals per cada descendent menor de 3 anys, sempre que es
compleixin els requisits següents:
a) Que ambdós cònjuges exerceixin una activitat laboral
per compte pròpia o aliena fora del domicili familiar. En el
cas d’unitats familiars monoparentals, que el pare o la mare
que tinguin la custòdia del fill exerceixin una activitat
laboral fora del domicili familiar.
b) Que els descendents donin dret a l’aplicació del
mínim per descendents.
c) Si els descendents conviuen amb els dos pares,
l’import de la deducció es prorratejarà a parts iguals.
2. En tot cas, l’aplicació de la deducció exigeix que la base
imposable total del contribuent no superi l’import de48.000
euros en el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en
el de tributació individual, i també la justificació
documental, mitjançant les factures o els documents
equivalents, que hauran de mantenir-se a disposició de
l’Administració Tributària.
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No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els
límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són
de 54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de
36.000 euros per al cas de tributació individual.
3. S’entendrà per escoles infantils tot centre autoritzat per
la conselleria competent amb matèria d’educació que tingui
per objecte la custòdia de fills menors de 3 anys."
Set. L’article 6 queda redactat de la manera següent:
"Article 6
Deducció autonòmica per contribuents amb discapacitat
física, psíquica o sensorial o persones a càrrec amb aquesta
condició.
1. Per cada contribuent resident a les Illes Balears que
tingui la consideració legal de persona amb discapacitat
física, psíquica o sensorial, s’estableixen les següents
deduccions d’acord amb la naturalesa i el grau de
minusvàlua:
a) Minusvàlua física o sensorial de grau igual o superior
al 33% i inferior al 65%: 160 euros.
b) Minusvàlua física o sensorial de grau igual o superior
al 65%: 300 euros.
c) Minusvàlua psíquica de grau igual o superior al 33%:
300 euros.
2. Per cada descendent o ascendent a càrrec que tingui la
consideració legal de persona amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, s’estableixen les següents deduccions
d’acord amb la naturalesa i el grau de minusvàlua:
a) Minusvàlua física o sensorial de grau igual o superior
al 33% i inferior al 65%: 160 euros.
b) Minusvàlua física o sensorial de grau igual o superior
al 65%: 300 euros.
c) Minusvàlua psíquica de grau igual o superior al 33%:
300 euros.
A l’efecte de l’aplicació de les deduccions d’aquest
apartat, només es poden tenir en compte els descendents o
els ascendents que, al seu torn, donen dret al mínim que
regulen els articles 58 i 59 de la Llei 35/2006.
Si els descendents o ascendents conviuen amb ambdós
pares i aquests opten per la tributació individual, la
deducció s’haurà de prorratejar per parts iguals a la
declaració de cadascun.
3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la
base imposable total no superi l’import de 48.000 euros en
el cas de tributació conjunta i de 30.000 euros en el de
tributació individual.
No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els
límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són
de 54.000 euros per al cas de tributació conjunta i de
36.000 euros per al cas de tributació individual."
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Vuit. L’article 8 queda redactat de la manera següent:
"Article 8
Mínim exempt
La base imposable dels subjectes passius per obligació
personal de contribuir que resideixin habitualment a les
Illes Balears s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt,
en l’import de 800.000 euros."
Nou. L’article 9 queda redactat de la manera següent:
"Article 9
Tipus de gravamen
La base liquidable de l’impost es grava d’acord amb
l’escala següent:
Base
liquidable des
de
(euros)

Quota
íntegra
(euros)

Resta de base
liquidable fins
(euros)

Tipus
aplicable
(%)

0,00

0,00

170.000,00

0,17

170.000,00

289,00

170.000,00

0,25

340.000,00

714,00

340.000,00

0,41

680.000,00

2.108,00

680.000,00

0,81

1.360.000,00

7.616,00

1.360.000,00

1,25

2.720.000,00

25.616,00

2.720.000,00

1,65

5.440.000,00

69.496,00

5.440.000,00

2,03

10.880.000,00

179.928,00

Endavant

2,42%"

Deu. S’afegeix un article 13 bis amb la següent redacció:
"Article 13 bis
Tipus de gravamen reduït aplicable a transmissió onerosa
d’immobles que hagin de constituir el primer habitatge
habitual
1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d’immobles que hagin de constituir el primer
habitatge habitual del contribuent, serà del 4% quan
concorrin els requisits següents:
a) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver estat titular
de cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’ús
o gaudi.
b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
c) El valor de l’habitatge adquirit, a afectes de l’impost
sobre el patrimoni, no serà superior a 200.000 euros.
d) La base imposable total del període anterior al de
l’adquisició, en els termes prevists a la normativa de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, no superarà

els 30.000 euros, en el cas de tributació individual, i els
48.000 euros en el cas de tributació conjunta.
2. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses d’immobles que hagin de constituir l’habitatge
habitual del pare o els pares que convisquin amb el fill o els
fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família
nombrosa, serà del 4% quan concorrin els requisits
següents:
a) L’adquisició de l’habitatge tingui lloc dins els dos
anys següents a la data d’assolir-se la condició legal de
família nombrosa o, si ja ho fos, dins dels dos anys següents
al naixement o adopció de cada fill.
b) Que en els mateixos períodes esmentats prèviament
es produeixi la transmissió onerosa de l’anterior habitatge
habitual.
c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
d) El valor de l’habitatge adquirit, a afectes de l’impost
sobre el patrimoni, no serà superior a 250.000 euros.
e) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit
sigui superior en mes d’un 10% a la superfície construïda
de l’habitatge anterior.
f) La base imposable total del període anterior al de
l’adquisició, en els termes prevists a la normativa de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, no superarà
els 36.000 euros, en el cas de tributació individual, i els
54.000 euros en el cas de tributació conjunta.
3. L’incompliment dels requisits establerts als apartats 1 i
2 anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementaria en el període d’un més a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."
Onze. S’afegeix un article 14 quarter amb la redacció següent:
"Article 14 quarter
Bonificació de la quota tributària en els arrendaments
d’habitatge en el territori de les Illes Balears
En els arrendaments d’immobles destinats
exclusivament a habitatge del subjecte passiu, sempre que
la renda anual satisfeta no sigui superior a 10.000 euros,
s’aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota
tributària obtinguda de l’aplicació de la tarifa fixada a
l’article 12.1 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de
setembre."
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Dotze. S’afegeix un article 18 bis amb la següent redacció:
"Article 18 bis
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin l’adquisició del primer habitatge
habitual
1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que
documentin l’adquisició del primer habitatge habitual
subjectes a la quota gradual de la modalitat d’actes jurídics
documentats de l’article 31.2 del text refós de la Llei de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, tributaran al tipus de gravamen reduït del
0,6%, sempre que concorrin els requisits següents:
a) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver estat titular
de cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’ús
o gaudi.
b) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
c) El valor de l’habitatge adquirit, a afectes de l’impost
sobre el patrimoni, no serà superior a 300.000 euros.
d) La base imposable total del període anterior al de
l’adquisició, en els termes prevists a la normativa de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, no superarà
els 30.000 euros, en el cas de tributació individual, i els
48.000 euros en el cas de tributació conjunta.
2. Les primeres còpies d’escriptures notarials que
documentin l’adquisició d’immobles que hagin de constituir
l’habitatge habitual del pare o els pares que convisquin amb
el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin
una família nombrosa, subjectes a la quota gradual de la
modalitat d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del
text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tributaran al
tipus de gravamen reduït del 0,6%, sempre que concorrin
els requisits següents:
a) L’adquisició de l’habitatge tingui lloc dins els dos
anys següents a la data d’assolir-se la condició legal de
família nombrosa o, si ja ho fos, dins dels dos anys següents
al naixement o adopció de cada fill.
b) Que en els mateixos períodes esmentats prèviament
es produeixi la transmissió onerosa de l’anterior habitatge
habitual.
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e) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit
sigui superior en més d’un 10% a la superfície construïda
de l’habitatge anterior.
f) La base imposable total del període anterior al de
l’adquisició, en els termes prevists a la normativa de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, no superarà
els36.000 euros, en el cas de tributació individual, i els
54.000 euros en el cas de tributació conjunta.
3. L’incompliment dels requisits establerts als apartats 1 i
2 anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent haurà de presentar una autoliquidació
complementària en el període d’un més a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ingressarà,
juntament amb la quota, els interessos de demora
corresponents."
Tretze. L’article 21 queda redactat de la manera següent:
"Article 21
Reducció per parentiu
Per raó del parentiu amb el causant, s’aplica la reducció
que correspongui de les següents:
a) Grup I. Adquisicions per descendents menors de 21
anys: 120.000 euros, més 18.750 euros per cada any menor
de 21 que tengui el drethavent.
b) Grup II. Adquisicions per descendents de 21 anys o
més, cònjuges i ascendents: 120.000 euros.
c) Grup III. Adquisicions per col·laterals de segon i
tercer grau, ascendents i descendents per afinitat: 8.000
euros.
d) Grup IV Adquisicions per col·laterals de quart grau,
graus més distants i estranys: 1.000 euros."
Catorze. L’article 23.1 queda redactat de la manera següent:
"Article 23
Reducció per adquisició d’habitatge habitual
1. Les adquisicions per causa de mort tindran una reducció
del 100% del valor de l’habitatge habitual del causant, amb
el límit de 200.000 euros per cada subjecte passiu, sempre
que els drethavents siguin el cònjuge, els ascendents o els
descendents, o els parents col·laterals majors de 65 anys
que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la defunció."
Quinze. L’article 33 queda redactat de la manera següent:

c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
d) El valor de l’habitatge adquirit, a afectes de l’impost
sobre el patrimoni, no serà superior a 250.000 euros.

"Article 33
Tarifa
La quota íntegra en les adquisicions per causa de mort
de l’impost sobre successions i donacions s’obtindrà
aplicant a la base liquidable la següent escala:
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Base
liquidable
des
de (euros)

Quota
íntegra
(euros)

Resta de la
base
liquidable
fins a
(euros)

Tipus
aplicable
(%)

0,00

0,00

1.000.000,00

1,00

1.000.000,00

10.000,00

300.000,00

8,00

1.300.000,00

34.000,00

700.000,00

11.00

2.000.000,00

111.000,00

1.000.000,00

15,00

3.000.000,00

261.000,00

endavant

20,00"

Setze. L’article 48 queda redactat de la manera següent:
"Article 48
Reducció per a l’adquisició del primer habitatge habitual
1. Quan a la base imposable corresponent a una donació a
favor de fills o descendents del donant, s’inclogui un
immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual
d’aquests, s’aplicarà sobre el valor real de l’immoble una
reducció del 60% per als primers 100.000 euros i una
reducció del 30% per a la resta, sempre que es compleixin
els següents requisits:
a) L’adquisició de l’immoble per part del donatari ha de
ser amb ple domini, sense que sigui possible en cap cas el
seu desmembrament.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver estat titular
de cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’ús
o gaudi.
c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
d) El valor real de l’immoble adquirit no podrà superar
els 200.000 euros.
e) La base imposable total del donatari al període
anterior al de la donació, en els termes prevists a la
normativa de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, no superarà els 30.000 euros, en el cas de
tributació individual, i els 48.000 euros en el cas de
tributació conjunta.
2. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementària en el període
d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."
Disset. L’article 50 queda redactat de la manera següent:
"Article 50
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents per a l’adquisició del primer habitatge habitual

1. En les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents per a l’adquisició del primer habitatge habitual
s’aplicarà una reducció del 60% pels primers 100.000 euros
i una reducció del 30% per a la resta, sempre que es
compleixin els següents requisits:
a) La donació s’haurà de formalitzar en una escriptura
pública a la qual s’haurà de fer constar de forma expressa
la voluntat que els diners donats es destinin a l’adquisició
del primer habitatge del fill o descendent.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge del
contribuent en territori espanyol, i no pot haver estat titular
de cap altre ja sigui en ple domini o fruit d’un dret real d’ús
o gaudi.
c) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter
d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts
en cada moment per la normativa reguladora de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
d) L’habitatge s’ha d’adquirir dins el període màxim de
sis mesos posteriors a la formalització de la donació i
s’haurà ubicar al territori de les Illes Baleares.
e) El valor de l’habitatge adquirit, a afectes de l’impost
sobre el patrimoni, no serà superior a 200.000 euros.
f) La base imposable total del donatari al període
anterior al de la donació, en els termes prevists a la
normativa de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, no superarà els 30.000 euros, en el cas de
tributació individual, i els 48.000 euros en el cas de
tributació conjunta.
2. Aquesta reducció és incompatible amb la que s’estableix
a l’article 48 del present text refós, i els seus límits han
d’aplicar-se tant en el cas d’una única donació com en cas
de donacions successives, provinguin del mateix ascendent
o de diferents ascendents.
3. L’incompliment dels requisits establerts comportarà la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de
presentar una autoliquidació complementària en el període
d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi
l’incompliment i ingressarà, juntament amb la quota, els
interessos de demora corresponents."
Article 2
Modificació de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost
sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures
d’impuls del turisme sostenible
La Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme
sostenible, queda modificada com segueix:
U. L’article 12.2 queda redactat de la manera següent:
"Article 12
Base imposable
2. S’ha d’entendre per dia, en el cas d’establiments i
habitatges, la franja horària que va des de les 12.00 hores
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del migdia fins a les 12.00 hores de l’endemà, i, en el cas
d’embarcacions de creuer turístic, cada un dels períodes de
vint-i-quatre hores des de l’inici de l’estada.
Les estades inferiors a aquestes franges horàries s’han
de considerar estades d’un dia, sempre que superin dotze
hores de durada."
Dos. L’article 13 queda redactat de la manera següent:
"Article 13
Quota tributària
1. La quota tributària íntegra s’obté del resultat d’aplicar a
la base imposable la tarifa que conté el quadre següent:
Classes d’establiments turístics

Euros/dia
d’estada o
fracció
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b) Una bonificació del 50% sobre la quota tributària
íntegra corresponent al dia novè i als següents en tots els
casos d’estades en un mateix establiment turístic superiors
a vuit dies.
3. A l’efecte de la bonificació a què es refereix la lletra a)
de l’apartat anterior, s’entén per temporada baixa el període
comprès entre l’1 de novembre de cada any i el 30 d’abril
de l’any següent.
4. En els casos d’explotació mitjançant el règim
d’aprofitament per torns s’ha d’aplicar la tarifa que
correspongui a la classe d’establiment turístic objecte de
l’aprofitament en cada cas.
Tres. L’apartat 3 de l’article 19 queda redactat de la manera
següent:
"3. Els recursos d’aquest fons s’han de destinar a finançar,
totalment o parcialment, inversions i altres despeses que, en
execució dels projectes que s’aprovin de conformitat amb
el que disposa l’article següent, es destinin a les actuacions
següents:

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments
de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior

2

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments
de quatre estrelles i tres estrelles superior

1,5

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments
d'una, dues i tres estrelles

1

Apartaments turístics de quatre claus i
quatre claus superior

2

Apartaments turístics de tres claus superior

1,5

Apartaments turístics d'una, dues i tres
claus

1

Establiments d’allotjament no residencials
d'empreses turísticoresidencials

2

Habitatges turístics de vacances, habitatges
objecte de comercialització d’estades
turístics i habitatges objecte de
comercialització
turística

1

Hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i
allotjaments de turisme d'interior

1

Hostals, hostals-residència, pensions,
posades i cases d’hostes, campaments de
turisme o càmpings

0,5

f) Impuls de projectes de recerca científica,
desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que
contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra
el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic.

Albergs i refugis

0,5

Dins el conjunt d’aquestes actuacions, s’han de
prioritzar els projectes que formen part de les actuacions a
què fa referència la lletra b) anterior.

Altres establiments o habitatges de caràcter
turístic

1

Embarcacions de creuer turístic

1

2. La quota tributària líquida s’obté del resultat d’aplicar les
bonificacions següents:
a) Una bonificació del 100% sobre la quota tributària
íntegra per a les estades que es facin en temporada baixa.

a) Protecció, preservació, modernització i recuperació
del medi natural, rural, agrari i marí.
b) Construcció, reforma i millora d’infraestructures
hidràuliques, en especial estacions de tractament d'aigua
potable i de depuració d'aigües residuals, dessaladores i
estacions de bombeig.
c) Foment de la desestacionalització, creació i activació
de productes turístics practicables en temporada baixa, i
promoció del turisme sostenible i de temporada baixa.
d) Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i
cultural en zones d’afluència turística.
e) Remodelació i rehabilitació de zones turístiques a fi
de potenciar la seva qualitat, inclosa la introducció de
sistemes d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua i electricitat,
així com el desenvolupament de les energies renovables.

En tot cas, els projectes que s’aprovin en el marc de
qualsevol de les actuacions a què fan referència les lletres
anteriors han de ser sostenibles des del punt de vista
ambiental, social i econòmic."
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Article 3
Modificació de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Es modifica l’article 36 de la Llei 13/2017, de 29 de
desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2018, que queda redactat de la
forma següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant el Ple.

"Article 36
Reducció de taxes i de prestacions patrimonials públiques
no tributàries

Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1. Per a l'any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries de
la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per
normes de rang legal es reduiran un 30%, amb excepció de
les taxes portuàries i de les taxes sobre el joc, regulades en
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
En el cas de taxes o prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributaris de quota variable amb tipus de
gravamen que no sigui percentual, la reducció establerta en
el paràgraf anterior s'entén referida al tipus de gravamen
específic o gradual aplicable a la base.
2. Les xifres resultants de l'aplicació del coeficient establert
en l'apartat anterior s'han d'arrodonir per excés o per defecte
al cèntim més pròxim. En el cas que en haver aplicat aquest
coeficient s’obtingui una quantia la tercera xifra decimal
sigui cinc, l'arrodoniment s'ha de fer a la xifra superior.
3. S'exceptuen de la reducció prevista en aquest article les
taxes i les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributaris la quantia de les quals sigui objecte de
modificació expressa mitjançant la disposició final primera
de la present llei."
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final única
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència
Aquesta llei entrarà en vigor una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, les modificacions del text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, entraran en vigor el 31
de desembre de 2018.
Palma, 11 de setembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

A)
RGE núm. 10252/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, derivades del Debat de
política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta, derivades del Debat de política general
del Govern, les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tornar destinar, a partir de l’any que ve, la totalitat de
la recaptació del cànon de l’aigua en el manteniment, la millora
i l’ampliació de la xarxa de depuració d’aigües residuals de les
Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un pla per separar les xarxes de
pluvials i d’aigües fecals a tots els municipis de la comunitat
autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de finals de 2018 una regulació del tot
inclòs que garanteixi estàndards de qualitat que limitin la
proliferació sense control d’aquesta oferta.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir regulada l’activitat dels cotxes de lloguer abans
de finals 2018.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures efectives, coordinades amb totes les
administracions competents, per eradicar la venda ambulant
il·legal i donar suport al comerç de proximitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó
i Ciutadella.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la Península.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’increment de l’ecotaxa aprovat enguany i
tornar als plantejaments inicials fins que l’impost estigui
plenament consolidat.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el consells insulars a impulsar una política favorable
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a la modernització dels establiments turístics, tot evitant
posar-hi entrebancs.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el consells insulars a replantejar la política sobre el
lloguer turístic, a fi i efecte de fer aflorar l'oferta que compleixi
uns requisits mínims de qualitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar y prendre decisions per controlar la bombolla
del lloguer.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
derogar la reforma laboral i sol·licita que el Govern de les Illes
Balears insti el Govern d'Espanya a la derogació plena de la
reforma laboral.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a canviar la central de contractació per tal de garantir
que, respectant els principis de publicitat i concurrència, els
petits i mitjans empresaris puguin participar i que es facin lots
que es licitin per illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que insti el Ministeri d’Hisenda a modificar la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tinguin els comptes sanejats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l’objectiu que en
2 anys se l'hagi situat dins la mitjana estatal d’inversió per
alumne universitari.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a duplicar la inversió en R+D+I.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar, ben
dotats, els traspassos pendents de competències de l’Estat a la
comunitat autònoma, en matèries com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, etc.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius per reduir l’impost de
successions i donacions.
Palma, a 20 de setembre de 2018
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 10253/18, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:

Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu suplent

C)
RGE núm. 10263/18 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 10299/18), del Grup Parlamentari Mixt, derivades del
Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar al Ple d'infraestructures educatives com a
actuació urgent per a 2019, la construcció de l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Eivissa i l'Escola d'Arts d'Eivissa, així com a dur a
terme les actuacions necessàries per revertir el dèficit històric
que pateix l'illa d'Eivissa en infraestructures educatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el reglament que desenvolupi el decret
d'emergència habitacional que es va aprovar l'estiu de 2017.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària de 2019 per la
manca d'efectius i de mitjans al servei d'agent de medi
ambiental del Govern balear; així com la creació d'un cos
d'agents de la mar i els mitjans necessaris per desenvolupar la
seva tasca, davant del fet de ser la comunitat autònoma de tot
l'Estat espanyol amb menys agents de medi ambient.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme la construcció del Parc Bit d'Eivissa, així
com a fer les passes necessàries perquè la investigació, al
recerca i la innovació siguin una realitat a l'illa d'Eivissa i
contribueixin a revertir la dependència absoluta del turisme
com a motor únic del model econòmic.
Palma, 21 de setembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
El portaveu

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presti especial atenció a la renovació de les
infraestructures del seu àmbit competencial a l'illa de Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atendre les demandes del comitè d'empresa de
Quesería Menorquina per tal de desbloquejar la situació d'una
indústria emblemàtica per a Menorca.
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D)
RGE núm. 10264/18, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
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del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar els imports de cobertura de la Renda Social
Garantida en tots els casos, a fi que iguali o superi les quantitats
calculades per la UE com a llindar de pobresa espanyol en el
marc de la Carta Social Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva la
transparència compromesa en els acords pel canvi establerts a
principi de legislatura, que tots els pacients puguin ser inclosos
a les llistes d'espera en el mateix moment que ho sol·licitin,
saber la seva situació a les llistes d'espera i el temps aproximat
que els manca per a l'atenció, amb garanties i màxim rigor.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir a sis mesos com màxim el temps d'espera de
tramitació administrativa als efectes de la Llei 39/2006, de 14
de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, des que se sol·licita el
reconeixement del dret fins que el sol·licitant gaudeix de la
seva prestació o servei, tal com estableix la llei, publicant els
llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels
dependents que hagin mort esperant una prestació o servei més
de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció, en un període no superior a tres anys,
d'un hospital que doni cobertura al Ponent de Mallorca, ja que
és una de les zones amb gran densitat de població i amb un
extraordinari índex de població flotant que està mancada d'un
servei d'aquest tipus.
Palma, 19 de setembre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
El portaveu

E)
RGE núm. 10272/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar les compensacions per manutenció i
allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per
ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de recàrrega
de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que finalitzi el primer
trimestre de l'any 2019.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern
de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la cultura
Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO,

impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta a continuar
aquesta tasca a través del Pla de Menorca Talaiòtica
2018-2020.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar amb més efectius econòmics i de personal el
desplegament del Decret de Posidònia.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Decret de creació de l’Oficina de Drets
Lingüístics abans d’acabar l’any 2018.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern de l’Estat i la Comissió
Europea la declaració d’obligació de servei públic (OSP) de la
ruta Menorca-Barcelona.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la secció del pressupost de l’any 2018 corresponent
a la Conselleria d’Educació tingui una dotació mínima de 1.000
milions d’euros.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un suport decidit al centres docents amb Pla
d'Innovació Educativa (PIP), dotant-los dels recursos humans
i materials necessaris perquè les experiències reïxin.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar el programa TISE a tots els instituts
d'educació secundària de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar l'elaboració d'una pla d'atenció a la diversitat
en el sistema educatiu que sistematitzi totes les accions
adreçades a la inclusió educativa.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una nova línia d'ajuts a les entitats
representatives de la comunitat educativa destinada
(federacions de pares i mares, associacions de docents i
associacions de directors) exclusivament a dotar-les de recursos
humans que els permetin dur a terme la seva comesa en
condicions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar i aprovar un projecte industrial estratègic del
sector lleter menorquí, que exploti les sinergies entre els actius
ramaders i industrials i que afavoreixi un reforçament de les
expectatives empresarials de Quesería Menorquina.
13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a incloure l'aprovació d'oposicions docents com un
mèrit en les convocatòries de selecció de personal funcionari
interí docent per cobrir vacants i substitucions.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l'Estat el compliment del Reial
Decret 1034/99 pel que fa a les compensacions al trànsit
interinsular de mercaderies.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l'Estat la modificació del Reial
Decret 1034/99 per tal de simplificar la gestió de les
compensacions al trànsit de mercaderies, atendre totes les
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màxim a repartir i per excloure aquestes compensacions del
règim de mínims, en coherència amb el que estableix la Llei del
Règim Especial de les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges per
millorar-ne l'accessibilitat.
Palma, 20 de setembre de 2018
El portaveu
Nel Martí i Llufriu
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presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar la comercialització de l'energia com a
principal tasca de l'Institut de l'Energia de les Illes Balears per
tal de lluitar amb l'oligopoli energètic existent, democratitzar
l'energia a la nostra comunitat autònoma garantint el
proveïment d'energia més barata per lluitar contra la pobresa
energètica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la totalitat del desenvolupament reglamentari
de la Llei d'habitatge abans que acabi aquesta legislatura amb
l'objectiu de fer efectiu el dret d'accés a l'habitatge.

F)
RGE núm. 10273/18, del Grup Parlamentari Mixt (GxFPSOE), derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE)
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears constata el retard del
Govern de les Illes Balears en l'aprovació del decret que ha de
desenvolupar la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació
del transport marítim de les Illes Balears, i l'insta a fer realitat
la seva aprovació abans de finalitzar la present legislatura, amb
el màxim acord i consens amb el Consell Insular de
Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb el Consell de Formentera a
complir i desenvolupar la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l'habitatge pel que fa a la creació del servei d'acompanyament
a l'habitatge a Formentera abans que finalitzi el present any, tot
ampliant la cobertura d'atenció especialitzada i presencial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a planificar al pressupost de 2019 la creació i posterior
gestió del Servei d'Atenció a les Drogodependències que
organitzarà conjuntament amb el Consell de Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la modificació del projecte de
llei de consells insulars per adequar aquesta normativa a la
realitat institucional i jurídica del Consell Insular de
Formentera i el seu règim especial, amb l'objecte que aquesta
reforma es traslladi al Parlament abans del final del present
any.
Palma, 20 de setembre de 2018
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, al desenvolupament efectiu, amb presència a totes les
Illes, del Servei d'Habitatge Buit previst a la Llei d'habitatge
amb oficines i dotació de personal suficient per afavorir, a cada
territori, la mobilització d'habitatges buits de forma constant.
Començant, aquesta mobilització, invertint el pressupost previst
per a emergència social en matèria d'habitatge per a l'any 2018
per tal de donar suport als territoris que més problemes
pateixen d'accés a l'habitatge.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
retirar el recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 9/2017, de
regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals,
i a derogar la llei que declara la tauromàquia com a Patrimoni
Cultural Immaterial a l'Estat espanyol.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'una
oficina de prevenció i lluita contra la corrupció amb tota
l'autonomia i la independència que el nostre ordenament jurídic
permeti.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar la desprivatització dels serveis
externalitzats i dels no sanitaris dels hospitals de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d'espera augmentant
l'eficiència de l'ús dels recursos propis, desenvolupant una
normativa sobre incompatibilitats i augmentat el nombre de
professionals necessaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la quantia perhom de la Renda Social
Garantida, com a una passa més per avançar cap a una futura
renda bàsica.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per la millora en l'atenció de la salut mental
amb un pla integral acompanyat dels serveis i professionals
necessaris per dur-ho a terme.

G)
RGE núm. 10276/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar l'Estatut de l'artista, aprovat al Congrés
dels Diputats per unanimitat, en l'àmbit de les competències de
la nostra comunitat amb l'objectiu de pal·liar l'actual precarietat
laboral dins el sector cultural.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant la inversió en recerca per tal
d'arribar a la mitjana estatal i a continuar treballant per crear les
estructures necessàries perquè aquesta pujada de la inversió
sigui eficient i es millori substancialment l'agilitat
administrativa.

màxim de 3 megacreuers alhora al Port de Palma i 1
megacreuer a la resta dels principals ports de les Illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per accelerar el ritme de construcció i
obertura de nous centres educatius i fer complir l'acord sobre
reducció de barracons fins al 70% el 2019.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els ajuntaments a fer dels serveis
socials un veritable instrument per a l'atenció a les noves
demandes socials agilitant processos, coordinant els diferents
serveis d'atenció social (habitatge, educació, sanitat, transport,
polítiques fiscals ...), formació als professionals, dotant els
ajuntaments dels recursos necessaris per a programes de
prevenció.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar prioritzant la inversió en l'escola i la
universitat públiques, amb especial atenció a l'etapa 0-3 anys,
i arribant a un pressupost de més de 1.000M d'euros per a la
Conselleria d'Educació en el següent exercici pressupostari.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a cercar la majoria necessària al Congrés dels Diputats per
derogar les dues reformes laborals que han precaritzat el nostre
mercat laboral i que han suposat un atac frontal als drets de les
classes treballadores a la nostra comunitat autònoma.

14. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears impulsar i fomentar polítiques amb l'objectiu
d'acabar d'una vegada per totes amb l'urbanisme a la carta,
sense atorgar privilegis a interessos particulars que vagin en
contra l'interès general i la protecció del medi ambient i el
territori.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment del
transport públic i a promoure campanyes d'informació i
conscienciació sobre l'escalfament global i la importància de
reduir el consum energètic i l'ús del cotxe privat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant i promovent la Reserva de la
Biosfera de Menorca, com a referent a les Illes en matèria de
sostenibilitat. I, concretament, instam a aportar anualment
finançament per a actuacions de la Reserva de Biosfera,
especialment les previstes al Pla d'Acció.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar simplificant els tràmits de les ajudes i
subvencions del sector agrari, a notificar les concessions
directament als pagesos i les pageses i agilitar el seu pagament
per fer viable el seu desenvolupament.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a invertir els diners corresponents del Pacte contra la
Violència de Gènere a reforçar la prevenció de les violències
masclistes entre el jovent, a atendre amb més mitjans les
víctimes i els seus infants i a continuar desenvolupant les
actuacions en inspecció de treball per evitar discriminacions i
prevenir riscos des de la perspectiva de gènere.
18. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques implicades (Govern d'Espanya,
Govern de les Illes Balears i ajuntaments) a solucionar els
vessaments d'aigües residuals tant a la mar com a finques
rústiques quan hi ha pluges intenses, mitjançant inversions en
infraestructures hidràuliques.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb les pimes per a la progressiva
implementació de la indústria 4.0. i a continuar desenvolupant
amb més intensitat els instruments legislatius i d'inversió
pública eficient per a la diversificació del nostre model
econòmic amb especial accent en els sectors industrials, agrari,
de la recerca, de les tecnologies de la informació i de la creació
i les indústries culturals.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb l'Autoritat Portuària l'establiment d'un

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una inversió que no baixi dels 3 milions
d'euros dels seus pressuposts per a 2019 per tal de començar la
transició energètica a la nostra comunitat en matèria de
renovables en els àmbits de la seva competència.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

H)
RGE núm. 10285/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a signar un conveni que faci possible a partir de 2019 les
inversions ferroviàries previstes als convenis signats
anteriorment entre ambdós governs i que el Govern d’Espanya
va incomplir i, en especial el tren de llevant.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans d'acabar el 2018, una proposta de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears per iniciar una nova regulació de la modalitat
anomenada "tot inclòs".
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a començar, abans de finalitzar l’any, la negociació per establir
un nou sistema de finançament autonòmic que tengui en compte
el principi d’ordinalitat i que doti de sobirania fiscal les Illes
Balears.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a complir el Protocol d’intencions signat el 3 de desembre de
2015 entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
i el Govern de les Illes Balears i a aprovar els corresponents
convenis que permetin dur a terme les inversions i els projectes
pactats, especialment els de la Platja de Palma i de S’Enclusa
de Ferreries, abans de 31 de desembre de 2018.

reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina real de creixement,
qualitat en l’educació i diversificació econòmica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de seguretat ciutadana
(Llei mordassa) per tal de garantir la llibertat d’expressió.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l’agricultura sostenible que contribueix a
diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir l’agricultura
ecològica, la rotació de cultius, l‘ús de varietats autòctones i
dels processos ecològics com a part de la producció d’aliments,
disminuint també la quantitat d’herbicides aplicats en molts
cultius en el marc de les polítiques agràries del Govern de les
Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb la resta d’administracions per tal de
reflexionar sobre el paper de la dona a les festes populars i a
lluitar per la igualtat real tal com preveu la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat de dones i homes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a recuperar el Plan Educa 3 per tal de col·laborar amb
l’important esforç pressupostari que realitza el Govern de les
Illes Balears per fomentar l’educació infantil 0-3.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb el Govern de l'Estat per tal de
fomentar el coneixement de la llengua catalana per part dels
funcionaris estatals que exerceixen a les Illes Balears per tal de
garantir els drets lingüístics prevists a l’Estatut i evitar els casos
de discriminació lingüística.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar l'ampliació i la remodelació de la depuradora de
Palma, declarada d'interès general.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment
ni l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma, ni
dels seus poders executiu ni legislatiu. El conflicte territorial a
l’Estat espanyol només trobarà una solució des del diàleg sense
la imposició de l’article 155.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar les polítiques de suport al petit comerç,
com elements claus dels nostres barris, en venda on-line i
models de venda innovadors.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la normativa estatal per tal que no s’impedeixi que
els ajuntaments es puguin dotar del personal suficient i de
recursos per donar els serveis públics que necessiten els
ciutadans de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obrir el diàleg efectiu per possibilitar els traspassos de
competència pendents segons l’Estatut en matèries com la
cogestió aeroportuària, els aeroports i ports d’interès general,
les costes i el litoral, la justícia i d’altres.
15. El Parlament de les Illes Balears insta a impulsar
l’aprovació de la Llei de la ciència de les Illes Balears, que
estableixi el marc jurídic necessari per implementar instruments

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la dotació de recursos
humans a totes les illes per fer l’adequat control, inspecció i
vigilància en totes les àrees de rellevància ambiental.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita contra el frau
laboral i la precarietat en l’ocupació, per tal que s’estableixi un
pla de xoc de millora de la qualitat del treball i dels salaris amb
l’objectiu que es pugui arribar a un salari mínim de 1.000€
mensuals.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a la derogació de l’anomenat Impost al sol per la via
d’urgència.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar els canvis legislatius necessaris per dotar
d’instruments legals els municipis que pateixin increments
desmesurats dels preus de lloguer per intervenir per impedir les
rendes abusives.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar millorant la formació no obligatòria i la
Formació Professional, impulsant una estratègia a 5 anys per
millorar les competències tecnològiques en totes les àrees:
personal de les administracions, estudiants universitaris,
professionals i societat en general. L'objectiu és fer front a
l’economia digital que intensifica dia a dia la seva presència en
totes les àrees de la vida professional i domèstica.
22. El Parlament de les Illes Balears denuncia l'actitud del
president dels Estats Units d'Amèrica vers el poble palestí, insta
el Govern Espanyol a incloure dins la seva agenda amb el
govern dels EEUU la qüestió palestina, la situació de la seva
població refugiada i l'ajuda a l'Agència de les Nacions Unides
per a la Població Palestina refugiada (UNRWA), instant també
que el Govern Espanyol i el Govern de les Illes Balears
augmentin l'ajuda econòmica a la UNRWA.
Palma, 20 de setembre de 2018
El portaveu
Josep Ferrà i Terrasa

I)
RGE núm. 10295/18, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos), derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos)
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presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a fer
públic el certificat de català dels alts càrrecs del Govern i del
sector instrumental de la CAIB com a mostra de transparència
i exemplaritat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’eliminació dels barracons escolars; així com a donar
compliment al seu pla d'infraestructures educatives respecte del
compromès per a l'any 2018, com són les actuacions
pressupostades per al nou CEIP a Santa Eulària, nou CEIP Ses
Planes de Sant Josep, nou CEIP a Caimari, nou CEIP a Can
Picafort, nou CEIP a Campos, CEPA a Calvià Nou, nou centre
d'FP a Estació Marítima de Ciutadella, nou Conservatori de
Maó, CEIP Palma B, ampliació d'aules al CEIP Montaura de
Mancor, CEIP Sant Ferran de Ses Roques de Formentera i
ampliació del CEIP Sant Miquel de Sant Llorenç. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que no s'ha donat
solució dins aquesta legislatura a les necessitats demandades
per la ciutadania consistents en els nous centres educatius per
a Bunyola, Els Caülls (Marratxí), Inca, Portocristo,
urbanitzacions de Llucmajor; a les ampliacions pendents al
CEIP Pere Cerdà del Port de Sóller, al CEIP Sant Carles a
Eivissa, a l'ampliació necessària a l'IES de Porreres; i a les
necessitats de nous instituts a Maioris (Llucmajor), Son Ferriol
(Palma) i Eivissa (Vila).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
rectificar i donar per bona la nota dels prop de 400 opositors al
cos auxiliar de la CAIB que van aprovar la prova d'informàtica
i ara es veuen obligats a repetir l'examen per culpa de la
incompetència del tribunal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
combatre l'asfixiant deute que té contreta la nostra comunitat
autònoma mitjançant un ferm compromís de reduir-la. Per a
això, proposa la creació d'una partida pressupostària estable per
a l'amortització efectiva del deute.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
subvencionar el 45%, com mínim, dels costos dels escorxadors
de Ciutadella i Maó, a través del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
garantir el curs que ve la gratuïtat efectiva dels llibres de text
i del material curricular en tots els centres docents sostinguts
amb fons públics, mitjançant un programa de reutilització i
coresponsabilitat de l'usuari al qual de manera voluntària
puguin acollir-se totes les famílies que així ho desitgin.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
coordinar-se amb la resta d'administracions que treballen en la
prestació d'ajudes socials amb la finalitat d'implantar un
Historial Unificat de l'Usuari de Serveis Socials per a cada
ciutadà beneficiari. La informació continguda en aquest
historial serà compartida de manera confidencial i restringida
per aquelles administracions o associacions col·laboradores en
les quals el ciutadà és demandant i beneficiari de l'ajuda social.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear al fet
que, en honor de la imprescindible transparència -pilar
fonamental en una democràcia-, es publiqui l'estat d'execució
de totes les infraestructures i els projectes recollits en el Pla
d'Infraestructures Educatives, en el Pla d'Infraestructures de
Centres d'Atenció Primària i en el Pla d'Habitatge.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
iniciar els tràmits per crear una Escola de Policia Local a l'illa
d'Eivissa.
Palma, 21 de setembre de 2018
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

J)
RGE núm. 10296/18, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta,

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el personal de suport i els auxiliars
tècnics educatius, perquè no hi hagi cap infant a les nostre illes
que no pugui anar a l'escola en condicions dignes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un veritable bilingüisme entre les nostres
llengües cooficials en els centres educatius així com a potenciar
l’ensenyament de l’anglès.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reelaborar el seu Pla d'Èxit Educatiu i a adoptar
polítiques educatives actives per poder avançar en la millora de
les dades de fracàs escolar, nombre de repetidors, nombre
d'aprovats d'ESO, abandonament escolar prematur, absentisme,
assetjament escolar, competències lingüístiques i altres xifres
educatives que ens situen a la cua a nivell nacional i europeu.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no ha donat compliment al mandat
parlamentari de millorar i desplegar la Llei de mecenatge
cultural ni la Llei de mecenatge esportiu, per fer atractius els
sectors cultural i esportiu i donar-los impuls.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les modificacions legislatives necessàries, ja sigui
en l’àmbit laboral com en un altre, que afecti els sectors
productius, per reduir l’atur estructural, la precarietat laboral i
la sinistralitat laboral.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir i millorar el sistema públic de pensions,
incrementant-les així com s’havia compromès i demana el
col·lectiu de pensionistes.
8. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són els
necessàries per continuar en la senda del creixement econòmic
i la creació de llocs de feina, fet que impossibilita la reducció
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de l’atur estructural a les nostres illes. Per tant, insta el Govern
de les Illes Balears a consensuar amb els sectors productius la
incorporació al marc legal d’aquells aspectes que es varen
derogar de les Lleis turística, agrària i del sòl, per tal de
continuar en la senda del creixement econòmic i la creació de
llocs de feina.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar conjuntament amb les altres
administracions implicades les accions necessàries per actuar
contra la venda ambulant il·legal i insta el Govern de les Illes
Balears a crear l’Observatori del Comerç, així com ho ve
reclamant el petit comerç.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, fins igualar les quanties màximes establertes en
el seu moment, els recursos destinats a polítiques d’ocupació,
de formació i per a prestacions per aturats, com ha vingut
reclamant el Govern de les Illes Balears durant la present
legislatura.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el Projecte de llei agrària atesa la manca de
consens amb el sector i a recuperar les mesures que
contemplava l’actual llei, que foren derogades pel Govern del
Pacte, per tal que els pagesos de les Illes Balears tenguin futur.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una residència destinada als menorquins,
eivissencs i formenterers que han de rebre atenció sanitària a
Mallorca, i als seus familiars, en lloc de destinar a ús
residencial unes habitacions hospitalàries de Son Espases, amb
l’incompliment que suposa dels compromisos contrets pels
partits del Pacte per aquesta legislatura i de la resolució número
12 aprovada a la segona sessió plenària de dia 31 d’octubre de
2017 en el transcurs del debat sobre l’acció política i de
govern.
13. Donada la persistent manca de recursos humans sanitaris
durant aquesta legislatura, en gran part dels centres i serveis
sanitaris de la nostra comunitat, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir l’acord
parlamentari aprovat el 27 de setembre de 2016, sobre
prevenció d´esperes excessivament prolongades en els serveis
d’urgències hospitalàries, domiciliàries i a proves
diagnòstiques, per àrees de salut, per a la seva presentació als
sindicats i als serveis mèdics afectats a fi de consensuar les
actuacions a realitzar (incloent el Decret de Garantia de
Demora) i d'esbrinar les raons de la falta de personal sanitària
a aquests serveis, i a tots aquells on hi ha hagut manca de
personal sanitari i de substituts, i que ha condicionat les llistes
d´espera d’Ibsalut.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada i
aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017 en els termes
següents: “La Conselleria de Salut proposarà als sindicats
d’àmbit sanitari d´aquesta comunitat amb representació a
l’Ibsalut, iniciar negociacions d´aquelles mesures, incloses les
econòmiques, que suposin una fidelització dels professionals de
les diferents àrees de salut".
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15. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera de Salut
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a complir els
acords parlamentaris aprovats , com ara les proposicions no de
llei aprovades a la Comissió de Salut el 7 d´octubre de 2015 i
el 28 d´octubre de 2015, i la resolució número 13 aprovada a
la segona sessió plenària del dia 31 d´octubre de 2017 en el
transcurs del debat sobre l´acció política i de govern, respecte
dels grups de treball de coordinació sociosanitària a totes les
àrees de salut.
16. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i, davant el
menyspreu continuat d´aquest govern, també constata i
reconeix el paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració
amb la sanitat pública per a la millora de la salut d´aquesta
comunitat.
17. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut i el Govern de les Illes Balears a complir la resolució
número 14 aprovada a la segona sessió plenària de dia 31
d´octubre de 2017 en el transcurs del debat sobre l´acció
política i de govern relativa a implantar un servei
d’al·lergologia a l´illa de Mallorca, un a l’àrea de salut
d´Eivissa i Formentera i un altre a l’àrea de salut de Menorca.
18. El Parlament de les Illes Balears, ateses la precarietat i la
necessitat de cobrir determinats llocs de feina en l’àmbit
sanitari, insta el Govern de les Illes Balears a modificar la
normativa vigent a fi que el coneixement del català per als
professionals sanitaris que vulguin accedir a les places de
l’Ibsalut sigui un mèrit en lloc del requisit actual.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels expedients
de les ajudes per al PDR que es troben una altra vegada
paralitzades.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la depuradora de
Ferreries fora de l'illa per al seu adequat tractament.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i executar definitivament durant el 2019
una política eficaç per a la desnitrificació dels aqüífers
d’Eivissa i de Menorca, que presenten concentracions
excessives de nitrats, clorurs i sulfats. Així mateix, insta el
Govern de les Illes Balears a la redacció i l'aprovació dels
projectes per a l’execució de les interconnexions previstes en
el Pla Hidrològic.
22. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per a
enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
plurianual de neteges de torrents de totes les illes i a augmentar
les quantitats en el pressupost de 2019.
23. El Parlament de les Illes Balears constata el mal estat
d’emissaris i depuradores de les Illes Balears i insta el Govern
de les Illes Balears a iniciar la construcció i les ampliacions de
depuradores i emissaris necessàries per pal·liar aquesta
situació. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a destinar un mínim de 30
milions d’euros anuals a aquest concepte.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de foment de la conciliació laboral i
familiar amb coordinació amb la resta d’administracions i
agents socials.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les obres necessàries per tal de solucionar la
saturació que pateixen alguns punts de la xarxa viària de les
Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un programa d’incentius fiscals
destinats a fomentar la posada en el mercat d’habitatges de
lloguer de llarga estada, la rehabilitació d’habitatges destinats
al lloguer de llarga estada, millores que comportin estalvi i
eficiència energètica en els habitatges i la promoció privada de
HPO. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a paralitzar la tramitació del decret pel qual es regulen
els habitatges desocupats, el registre i el procediment de cessió
obligatòria per part dels grans tenidors.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a substituir la campanya per al foment de la llengua
catalana entre els visitants allotjats als establiments turístics per
una campanya informativa sobre la destinació dels fons de
l’impost de turisme sostenible així com el nivell d’execució
dels projectes aprovats.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar l’aplicació de la renda social garantida per
adaptar-la a la realitat, lligar-la a la inserció laboral i apropar-la
així a totes les persones que ho necessitin.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de foment de la promoció de
l’autonomia personal mitjançant les noves tecnologies
aplicades a aquesta tipologia de serveis.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar el desenvolupament i l’aplicació efectiva de
la Llei d’igualtat de dones i homes i a aprovar i registrar en el
Parlament el projecte de llei del voluntariat abans que finalitzi
el present any 2018.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir, en el termini màxim de dos mesos, el “nou”
model de radiotelevisió pública anunciat a principis d’aquesta
legislatura, amb concreció dels seus trets definidors en
comparació amb l’actual.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
4/2008 ha provocat un allau d'indemnitzacions que suposen un
cost de 220 milions d'euros, en conseqüència, insta el Govern
de les Illes Balears a concretar com fa comptes fer front al
pagament de les grans indemnitzacions reconegudes per
diferents sentències judicials com a conseqüència de les
desclassificacions derivades de l’aprovació de la Llei 4/2008.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que a Espanya no
existeixen els mal anomenats “presos polítics” i manifesta el
respecte més absolut a la tasca que desenvolupen els jutges i
tribunals de justícia així com a la legalitat vigent.
32. El Parlament de les Illes Balears reprova la política de
mobilitat duta a terme durant la present legislatura, amb una
manifesta manca de mesures d’aposta per al transport públic en
la qual ni tan sols haurà estat capaç de posar en marxa el nou
mapa concessional previst per la llei per a l’1 de gener de 2019.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar, de manera progressiva, una reducció del
50% del preu dels bitllets del transport públic i a establir una
subvenció al transport escolar dels centres educatius concertats
i, en conseqüència, a incorporar la corresponent partida
pressupostària en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a 2019.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la modificació de la Llei 8/2012, de
turisme, als efectes d'eliminar el que es disposa per a la millora
de la inversió per a la reconversió d'establiments turístics i
prorrogar per un període de quatre anys més les condicions que
establia originàriament la llei, donada la manca de projectes
presentats des que va tenir lloc la darrera modificació.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s’abstingui de presentar un projecte de llei de
modificació de la Llei turística, per tal de regular el “tot inclòs”
que no compti amb un ampli consens del sector afectat.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir a la meitat l’impost de l’ecotaxa i eliminar
aquest impost a les estades turístiques en temporada baixa, així
com a destinar-lo a temes mediambientals i de manera
prioritària a la millora de la xarxa de sanejament i depuració
d'aigües per pal·liar el desastre ecològic i el perjudici per a la
imatge turística que han suposat els continus abocaments
d'aigües fecals i tancaments de platges en plena temporada alta.
39. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears
a actuar amb contundència davant els actes vandàlics contra el
sector turístic o les manifestacions de fòbia explícita contra les
persones que ens visiten i, en particular, a perseguir
judicialment o administrativament els actes vandàlics concrets
que es produeixin, en la modalitat que sigui, susceptibles de ser
sancionats, o bé denunciar-los davant la Fiscalia personant-se,
si escau, en qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta
raó.
40. 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 un lloc web
específic, tota la informació sobre l’estat econòmic i d’execució
dels projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible
des de la data en què entrà en vigor l’impost.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a permetre el lloguer turístic en sòl rústic i en sòl rústic
protegit, per tal d’evitar la pèrdua de rendiments patrimonials
de molts ciutadans.
42. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant la present
legislatura en matèria de medi ambient, territori, agricultura i

BOPIB núm. 157 - 21 de setembre de 2018
habitatge han suposat un atac a la propietat privada i s’han dut
a terme sense cap tipus de consens amb els sectors i les
persones afectats.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar durant la tramitació parlamentària dels
pressuposts de la CAIB per a 2019, una reforma fiscal que
suposi, com a mínim, un estalvi per a les famílies de Balears
d'almenys uns 195 milions d’euros, que beneficiï el 80% de la
població, amb especial incidència en la reducció de l'Impost de
successions i donacions que suposa una doble imposició així
com rebaixes fiscals i incentius per a l'adquisició de primers
habitatges o lloguers de llarga durada així com ajudes a les
famílies per a l'adquisició de llibres de text o escoletes de 0-3
anys.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a presentar dins el que resta de 2018 una proposta de reforma
del sistema de finançament autonòmic que resolgui les
insuficiències dels sistema i garanteixi els principis d’igualtat,
equitat, ordinalitat, transparència i corresponsabilitat fiscal.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a acordar un nou REB que pugui
entrar en vigor dia 1 de gener de 2018, en compliment dels
terminis compromesos inicialment, i que suposi la compensació
dels costos d’insularitat reals que actualment pateixen els
nostres ciutadans i les nostres empreses i que tingui, per tant, el
seu reflex en els pressuposts generals de l’Estat per a 2019.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords necessaris
amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans de finals de la
present legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la
millora del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes
Balears; així com a situar la inversió per càpita a les Illes
Balears, mitjançant els pressuposts generals de l’Estat per a
2019, almenys a la mitjana de l’Estat espanyol.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els convenis que
siguin necessaris, a fi de donar compliment al protocol
d’intencions firmat entre els dos governs el mes de desembre de
2015 i que suposen el desenvolupament del Conveni de
carreteres.
48. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a gestionar els comptes públics amb rigor i seguint les
regles fiscals vigents, tant amb els objectius de dèficit i de
deute, com amb la regla de despesa.
Palma, 19 de setembre de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

K)
RGE núm. 10298/18, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
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derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar una llei contra la tracta d’éssers humans amb
finalitats d’explotació sexual.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que tot el material didàctic i els llibres de text
promoguin valors igualitaris i no estereotipats, visibilitzant la
contribució de les dones a la societat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un pla d’acció específic per prevenir la
violència de gènere i sexual entre adolescents.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a difondre
els serveis i recursos posats a disposició per a la població
LGTBI per tal de garantir els seus drets i llibertats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear el cens públic d'organitzacions del Tercer
Sector Social de Balears, que s’entendrà integrat dins el
Registre general d’entitats d’iniciativa social.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una estratègia de promoció del Tercer
Sector Social de Balears, en col·laboració amb les entitats i els
altres agents socials i econòmics interessats.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a recuperar els 150.000€ que s’havien compromès als
pressupostos generals de l’Estat i finalment el govern del PP no
va contemplar per al teatre d'Es Born de Ciutadella.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears perquè continuï col·laborant amb els
ajuntaments de totes les Illes per tal d’ajudar-los al
manteniment dels espais i les infraestructures tant culturals com
esportives per crear xarxa entre illes.
9. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears perquè continuï amb la feina de modificació i
redacció de la Llei de salvaguarda del patrimoni immaterial,
antigament anomenada Llei de cultura popular, per tal que les
companyies que treballen en aquest àmbit siguin degudament
reconegudes i puguin recórrer tota la comunitat per tal
d'apropar i donar a conèixer les diferents modalitats culturals
de i entre totes les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la millora i el manteniment de
les infraestructures hídriques, en el seguiment del Pla
Hidrològic i en les línies d’actuació necessàries per garantir la
recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos hídrics de les
nostres illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d’espera sanitàries, a
recuperar el decret de garanties de demora i a restituir el
Defensor de l’usuari de la sanitat de les Illes Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el decret de carrera investigadora, crear un
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programa de captació de talent investigador en salut i a
treballar per aconseguir l’acreditació de l’IdISBa per part de
l’Institut Carlos III.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la protecció dels ciutadans fomentant el
consum responsable i posant al seu abast les eines necessàries
per fomentar la defensa dels consumidors.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el pla d’infraestructures sanitàries per
reformar, renovar i construir nous centres de salut i altres
instal·lacions sanitàries, com l’antic Hospital Son Dureta,
l’Hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a pactar un nou Règim Especial
per a les Illes Balears que resolgui, d’una vegada per totes, les
conseqüències derivades del nostre fet insular i que, per tant,
inclogui mesures relatives al transport aeri i marítim, a la
compensació de la insularitat als determinats sector productius,
avantatges fiscals i incentius a la producció i un Fons
d’Insularitat per a la realització d’inversions públiques.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la línia de recuperació de l’autonomia
financera de la CAIB que suposa el retorn als mercats privats
tradicionals per obtenir finançament al marge dels mecanismes
de liquiditat de l’Estat, i dóna suport al pla d’endeutament de
la CAIB per fer efectiva la sortida als mercats prevista el 2019,
de manera que es puguin obtenir millors condicions de
finançament, i iniciar així la desvinculació gradual dels
mecanismes de l’Estat esmentats perquè aquesta desvinculació
es pugui completar l’any 2021.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir l’aposta per la docència, la recerca i la
innovació de la Universitat pública -UIB- per garantir la
igualtat d’oportunitats entre els nostres joves.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant activament per la
desestacionalització i la potenciació de l’activitat turística
durant els mesos d’hivern amb l’objectiu d’allargar la
temporada, diversificar l’oferta i garantir la millora de les
cotitzacions socials dels treballadors i les treballadores del
sector l’hoteler.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a mantenir la col·laboració entre
ambdues administracions per avançar en la tramitació de
projectes d’inversió per la millora de les zones turístiques
madures i a continuar cooperant en la millora de la qualitat
turística de les Illes Balears per garantir la millora del servei i
de l’activitat turística.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’apostar per la diversificació dels sectors econòmics de les
Illes Balears i, per això, insta el Govern de les Illes Balears a
continuar impulsant les polítiques d'R+D+I en sectors
emergents i d’alt volum de negoci com la salut, el turisme o el
medi ambient, amb l’objectiu d’incrementar la seva
competitivitat.

21. El Parlament de les Illes Balears valora favorablement els
resultats obtinguts en l’aplicació del Pla d’Ocupació de Qualitat
de les Illes Balears (2017-2020) en el seu primer any en vigor
i insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures
necessàries per complir amb els objectius prevists per a 2020
en relació amb la reducció de la precarietat laboral i de l’atur,
i l’increment de l’ocupació de qualitat i la universalització de
les polítiques actives d’ocupació.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar l’article 28 del Reial Decret 20/2012, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat, amb l’objectiu de recuperar els dos períodes
tradicionals de rebaixes i ajustar la realitat comercial de cada
comunitat autònoma per millorar la seva competència.
23. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
mesura impulsada pel Govern de les Illes Balears i l’insta a
continuar avançant en el canvi metodològic, organitzatiu i
pedagògic necessari per poder acollir alumnat de primer i
segon d'ESO als centres d’Infantil i Primària de les diferents
illes i, així, donar resposta a la demanda de la comunitat
educativa.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
l’inici de les activitats de l’Institut d’Estudis a Distància
(IEDIB) com a eina d’ajuda a fer front al problema
l’abandonament escolar i insta el Govern de les Illes Balears a
establir les mesures necessàries per augmentar i complementar
l’oferta educativa d’aquest institut.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar promovent programes de turisme social
interilles per poder desenvolupar-los durant els mesos d’hivern
i facilitar així el procés de desestacionalització de l’activitat
turística i econòmica en general, permetent millorar l’ocupació
en moments de majors taxes de desocupats.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar revisant i millorant la legislació vigent per
poder detectar i reduir aquells aspectes que permeten el
desenvolupament d’activitats al·legals de caràcter intrusiu a
diferents sectors, i a continuar amb el desenvolupament
d’accions de lluita contra l’intrusisme.
27. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions i entitats que treballen amb persones majors
(Govern, consells, ajuntaments i entitats) a coordinar-se en la
promoció d’accions per un envelliment actiu, especialment a
aquelles persones que viuen en soledat.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar el distintiu de qualitat de les empreses
de cotxes de lloguer sense conductor, avalades per la Direcció
General de Consum.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formalitzar les convocatòries de l’Oferta Pública
d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
als efectes de prevenir la mort de ciclistes i vianants en accident
de trànsit, a dur a terme campanyes de sensibilització en la
conducció, i així mateix, a impulsar la reforma dels articles 142
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i 195 del Codi Penal, que regulen l’homicidi imprudent i
l'omissió del deure de socórrer.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern d'Espanya que agiliti la
tramitació de la posada en funcionament de la connexió
energètica via cable submarí entre Mallorca i Menorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a donar suport al Consell Insular
de Menorca i tots els ajuntaments de l'illa per impulsar que
Menorca sigui reconeguda i rebi el suport tècnic i el
finançament necessari com a territori pilot en el marc de
desplegament de la iniciativa europea Clean Energy for Islands.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa polítiques transversals dirigides a
minvar la vulnerabilitat davant el canvi climàtic a les Illes
Balears. Així mateix, l'insta a avançar en la instal·lació de
plaques fotovoltaiques per a autoconsum en els hospitals, les
residències i els edificis propietat de l’administració
autonòmica.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per continuar millorant la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb especial
atenció a les rutes susceptibles de ser declarades d’Obligació de
Servei Públic, la millora d’aquelles que ja són OSP, les
relacions aèries en temporada baixa i mitjana així com en la
necessitat d’avançar en la participació amb capacitat decisiva
de les administracions públiques de les Illes Balears en la
gestió dels aeroports.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar actuacions per fomentar l’ús del
transport públic (bus i ferrocarril), a incrementar freqüències,
a promocionar la intermodalitat i a aplicar mesures per reduir
el transport privat als centres urbans, per tal d’aconseguir el
transvasament de desplaçaments des del cotxe al transport
públic, a la vegada que es desenvolupa un creixement sostingut
de la xarxa ferroviària.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el compliment de la Llei d’habitatge,
especialment en el camp de la cessió per part dels grans
tenidors d'habitatges buits, per tal que passin a ser gestionats
per l’IBAVI per a habitatge social.
37. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar treballant per minimitzar els
abocaments a la nostra mar i desenvolupant mesures per
protegir la posidònia.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a cercar els suports necessaris per a la derogació del Reial
Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, sobre la reforma del
mercat laboral pels perjudicis que causa als treballadors i LES
treballadores del conjunt de l’Estat.
Palma, 21 de setembre de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

8949

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9965/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
tractament i la depuració d'aigües residuals a les Illes
Balears, pel procediment d'urgència.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general del Govern pel que fa a la depuració
i al tractament de les aigües residuals a les Illes Balears.
Motivació de la urgència: Atesa la greu situació que pateixen
diversos indrets de les Illes Balears quant al tractament de les
aigües residuals, així com la situació en què es troben les
diferents depuradores que realitzen el tractament d'aquestes
aigües, és necessari i urgent que el Govern reti compte a la
cambra de les actuacions que pensa desenvolupar per pal·liar
aquesta situació.
Palma, a 11 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 9966/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
sector del comerç, pel procediment d'urgència.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política d'aquest pel que fa al sector del
comerç.
Motivació de la urgència: És necessari i urgent debatre i
conèixer les actuacions que ha realitzat el Govern en relació
amb el sector del comerç, cabdal dins el conjunt de l'economia
de les Illes Balears.
Palma, a 11 de setembre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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C)
RGE núm. 9967/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
política seguida pel Govern de les Illes Balears quant a
l'inici del curs escolar 2018-2019, pel procediment
d'urgència.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política general del Govern en relació amb la
política seguida pel Govern de les Illes Balears quant a l'inici
del curs escolar 2018-2019.
Motivació de la urgència: Atès el recent inici del curs escolar
a les Illes Balears, es fa necessari i urgent que el Govern
informi la cambra sobre el seu desenvolupament.
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les mocions
següents.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 10015/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general d'inversions dutes a terme per la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 4317/18.
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.
4317/18, relativa a política general d'inversions dutes a terme
per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, la
moció següent.

mitjançant aquest romanent i el recursos provinents de l'impost
turístic, dugui a terme les inversions necessàries per tal de fer
efectiva la construcció de noves estacions depuradores i de
realitzar un adequat manteniment de les existents.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que a la passada
legislatura, el Govern de les Illes Balears va signar, entre
d'altres actuacions, diversos plurianuals que contemplaven les
següents actuacions:
Primer plurianual (2013-2015):
- Bombeig de Calonge: 120.000 euros.
- Edar de Santa Maria: 540.000 euros.
- Edar de Sant Joan: 500.000 euros.
- Edar de Ferreries: 3 milions d'euros.
- Xarxa de Platja de Muro: 1.8 milions d'euros.
- Col·lector de Sóller: 380.000 euros.
- Edar de Sant Josep: 750.000 euros
- Edar de Binissalem: 4.3 milions d'euros.
- Millores en instal·lacions: 1.25 milions d'euros.
El segon plurianual per a 2014-2016:
- Edar d'Andratx: 5 milions d'euros.
- Edar de Cala Tarida: 1.6 milions d'euros + emissari 2.1
milions d'euros
- Xarxa de sanejament de Llucmaçanes: 800.000 euros.
- Bombament de Ses Coves (Santa Eugènia): 200.000
euros.
- Edar de Camp de Mar: 2.8 milions d'euros.
- Bombament d'Alqueria Blanca: 540.000 euros.
- Bombaments de Portocolom: 500.000 euros.
- Bombament de Fornells: 400.000 euros.
- Substitució d’equips: 2 milions d'euros.
- Col·lector d'Es Canar (Santa Eulàlia): 200.000 euros.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que els abocaments
i el conseqüent tancament de les platges durant aquest estiu ha
suposat un deteriorament de la imatge turística de les Illes
Balears, un greu impacte mediambiental i un risc per a la salut
de les persones.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar, íntegrament, el fons provinent de la
recaptació de l'impost de turisme sostenible a inversions en
actuacions en matèria d'abastiment i depuració d'aigua.
Palma, a 14 de setembre de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a escometre, de manera urgent, les actuacions
necessàries per solucionar els problemes que pateixen les
EDAR I i EDAR II de Palma a fi d'evitar els abocaments
constants a la badia que han deteriorat la imatge i les aigües
d'aquest indret, tal i com va sol·licitar el Grup Parlamentari
Popular amb la presentació d'esmenes als pressuposts generals
de la CAIB per a 2017 i 2018.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que a la liquidació
de 2017 d'ABAQUA figuren 56 milions d'euros de romanent i,
en conseqüència, insta el Govern de les Illes Balears que,

Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
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Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

RGE núm. 9880/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 9883/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.

Pel que fa al Comitè Posidònia que tendrà caràcter d'òrgan
col·legiat previst a l'article 9è del decret, ja s'han iniciat les
gestions per part de la conselleria de MAAP per fer els
nomenaments dels seus integrants? Es disposa d'un termini
concret per a la seva constitució efectiva?

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

Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 9881/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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.
Pel que fa al Comitè Posidònia que tendrà caràcter d'òrgan
col·legiat previst a l'article 9è del decret, per quin motiu no es
preveu cap representació de la Capitania Marítima de
Menorca?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 9882/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.

Pel que fa al Comitè Posidònia que tendrà caràcter d'òrgan
col·legiat previst a l'article 9è del decret, pensa la conselleria de
MAAP regular-ne el funcionament per mitjà d'un reglament que
entre d'altres estableixi la durada màxima de la representació
dels seus membres, o l'establiment d'un sistema de
representació rotatòria per aquells casos en què no es pugui
garantir una representativitat territorial equilibrada?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 9884/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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.

Pel que fa al Comitè Posidònia que tendrà caràcter d'òrgan
col·legiat previst a l'article 9è del decret, per quin motiu no es
preveu dins de les seves funcions el seguiment del pla de gestió
dels béns naturals declarats coma patrimoni de la humanitat per
la UNESCO en la declaració "Eivissa, biodiversitat i cultura"?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

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.
F)
Pel que fa al Comitè Posidònia que tendrà caràcter d'òrgan
col·legiat previst a l'article 9è del decret, es preveu una
representació de fins a 12 membres d'organitzacions i entitats
no governamentals -article 9.4- i s'ha d'estar segons el criteri de
representativitat d'aquestes. Com pensa la conselleria de
MAAP garantir la representativitat territorial dels membres
que conformin el Comitè? Es troba garantida la
representativitat de totes les Illes?

RGE núm. 9885/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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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Pel que fa al pla de seguiment de l'estat general de les
praderies que correspon aprovar a la conselleria de MAAP
segons l'article 10 del decret, quin és el termini previst per
aquest organisme per a la seva aprovació?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Pel que fa al termini de dos anys que segons la disposició
transitòria primera es concedeix a l'administració portuària a
l'hora d'incorporar un pla de conservació de la posidònia, o bé
mesures de compensació en els plans de gestió i usos propis, no
pensa la conselleria de MAAP que aquest és un temps
excessiu?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

G)
RGE núm. 9886/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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.
Pensa la conselleria de MAAP dotar de major plantilla i
mitjans el cos d'agents de medi ambient per tal d'ampliar la
seva capacitat de vigilància i control sobre els espais amb
presència de la posidònia? Si és així, amb quin nombre
d'efectius s'incrementarà la plantilla i amb quin pressupost?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

J)
RGE núm. 9889/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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.
Segons la disposició transitòria 4a es concedeixen fins a dos
anys als titulars de camps de boies i punts de fondeig
autoritzats per adequar les seves instal·lacions a allò previst al
punt 8.3.g) sobre sistemes d'amarrament de baix impacte. Quins
són aquests punts de fondeig a què fa referència la disposició?
Ho executarà d'igual forma l'administració autonòmica pel que
fa als camps de boies que li són propis?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 9887/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat i la procedència de la partida
econòmica que s'aportarà per part del Govern autonòmic al
Fons Posidònia previst a la disposició addicional cinquena del
decret?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

K)
RGE núm. 9890/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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 està portant a terme la conselleria MAAP
per desenvolupar la cartografia de posidònia prevista a l'article
3 del decret, quin és el seu ordre de prioritats geogràfiques i
quins són els terminis per a la seva aprovació?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

I)
RGE núm. 9888/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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.

L)
RGE núm. 9891/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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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.
Pel que fa a l'elaboració i l'aprovació de l'inventari
d0impactes existents sobre les praderies de posidònia a què fa
referència l'article 3.5 del decret, quin és el termini previst per
la conselleria MAAP per a la seva publicació al BOIB?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

O)
RGE núm. 9894/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost executat de la renda social garantida a 31
d'agost de 2018.
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 el pressupost executat de la renda Social Garantida
a 31 d'agost de 2018 destinat al pagament de rendes?
Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

M)
RGE núm. 9892/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.
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.
Pel que fa als camps de boies ja existents que són
competència de la conselleria MAAP, pensen redefinir la
ubicació dels punts d'amarrament per situar-los sobre fons
d'arena tal i com el decret prescriu per a les futures
instal·lacions a l'article 8.3.c)?
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P)
RGE núm. 9987/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a suport al petit i mitjà comerç.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin grau d'execució pressupostària tenen les partides
previstes pel suport al petit i mitjà comerç?
Palma, a 13 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

N)

Q)

RGE núm. 9893/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de
la posidònia oceànica a les Illes Balears.

RGE núm. 10033/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Alaior.

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En relació amb els estudis de capacitat de càrrega que
hauran d'elaborar les administracions públiques promotores de
nous projectes d'instal·lació de camps de boies previstos a
l'article 8.3.d) del decret, quin ha de ser el criteri preponderant
per al seu càlcul i de quina forma es pensa regular per part de
la conselleria de MAAP aquest/s criteri/s?

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Alaior? Feu-ne una relació.

Palma, a 11 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

8954

BOPIB núm. 157 - 21 de setembre de 2018

R)

U)

RGE núm. 10034/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Alaró.

RGE núm. 10037/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Andratx.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Alaró? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Andratx? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

S)

V)

RGE núm. 10035/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Alcúdia.

RGE núm. 10038/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Ariany.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Alcúdia? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Ariany? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

T)

W)

RGE núm. 10036/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Algaida.

RGE núm. 10039/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Artà.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Algaida? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Artà? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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RGE núm. 10040/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Banyalbufar.

AA)
RGE núm. 10043/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Bunyola.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Banyalbufar? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Bunyola? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Y)
RGE núm. 10041/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Binissalem.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Binissalem? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AB)
RGE núm. 10044/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Calvià.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Calvià? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 10042/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Búger.

AC)
RGE núm. 10045/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Campanet.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Búger? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Campanet? Feu-ne una relació.

Z)

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AD)
RGE núm. 10046/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Campos.

AG)
RGE núm. 10049/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Consell.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Campos? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Consell? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AE)
RGE núm. 10047/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Capdepera.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Capdepera? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AH)
RGE núm. 10050/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Costitx.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Costitx? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
AI)
AF)
RGE núm. 10048/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Ciutadella de Menorca.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Ciutadella de Menorca? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 10051/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Deià.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Deià? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AJ)
RGE núm. 10052/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Eivissa.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Eivissa? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AM)
RGE núm. 10055/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Es
Migjorn Gran.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Es Migjorn Gran? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AK)
RGE núm. 10053/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Es
Castell.

AN)
RGE núm. 10056/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Escorca.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Es Castell? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Escorca? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AL)
RGE núm. 10054/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Es
Mercadal.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Es Mercadal? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AO)
RGE núm. 10057/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Esporles.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Esporles? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

8958

BOPIB núm. 157 - 21 de setembre de 2018

AP)
RGE núm. 10058/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi
d'Estellencs.

AS)
RGE núm. 10061/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Formentera.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Estellencs? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Formentera? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AQ)
RGE núm. 10059/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Felanitx.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Felanitx? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AT)
RGE núm. 10062/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Fornalutx.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Fornalutx? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AR)
RGE núm. 10060/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Ferreries.

AU)
RGE núm. 10063/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi d'Inca.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Ferreries? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi d'Inca? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AV)
RGE núm. 10064/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Lloret
de Vistalegre.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Lloret de Vistalegre? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

8959

AY)
RGE núm. 10067/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Llucmajor.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Llucmajor? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AW)
RGE núm. 10065/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Lloseta.

AZ)
RGE núm. 10068/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Manacor.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Lloseta? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Manacor? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AX)
RGE núm. 10066/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Llubí.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Llubí? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BA)
RGE núm. 10069/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Mancor
de la Vall.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Mancor de la Vall? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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BB)
RGE núm. 10070/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Maó.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Maó? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BE)
RGE núm. 10073/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Montuïri.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Montuïri? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BC)
RGE núm. 10071/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Maria
de la Salut.

BF)
RGE núm. 10074/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Muro.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Maria de la Salut? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Muro? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BD)
RGE núm. 10072/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Marratxí.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Marratxí? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BG)
RGE núm. 10075/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Palma.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Palma? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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BH)
RGE núm. 10076/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Petra.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Petra? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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BK)
RGE núm. 10079/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Puigpunyent.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Puigpunyent? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BI)
RGE núm. 10077/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Pollença.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Pollença? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BL)
RGE núm. 10080/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sa
Pobla.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sa Pobla? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BJ)
RGE núm. 10078/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Porreres.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Porreres? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BM)
RGE núm. 10081/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant
Antoni de Portmany.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sant Antoni de Portmany? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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BN)
RGE núm. 10082/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant
Joan.

BQ)
RGE núm. 10085/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sant Joan? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BO)
RGE núm. 10083/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant
Joan de Labritja.

BR)
RGE núm. 10086/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant
Lluís.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sant Joan de Labritja? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sant Lluís? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BP)
RGE núm. 10084/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sant
Josep de Sa Talaia.

BS)
RGE núm. 10087/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa
Eugènia.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sant Josep de Sa Talaia? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Santa Eugènia? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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BT)
RGE núm. 10088/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa
Eulàlia del Riu.

BW)
RGE núm. 10091/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Santanyí.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Santa Eulàlia del Riu? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Santanyí? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BU)
RGE núm. 10089/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa
Margalida.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Santa Margalida? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BV)
RGE núm. 10090/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Santa
Maria del Camí.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Santa Maria del Camí? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BX)
RGE núm. 10092/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Selva.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Selva? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BY)
RGE núm. 10093/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Sencelles.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sencelles? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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BZ)
RGE núm. 10094/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Ses
Salines.

CC)
RGE núm. 10097/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Son
Servera.

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.

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.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Ses Salines? Feu-ne una relació.

Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Son Servera? Feu-ne una relació.

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CA)
RGE núm. 10095/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sineu.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sineu? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CB)
RGE núm. 10096/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de Sóller.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Sóller? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CD)
RGE núm. 10098/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Valldemossa.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Valldemossa? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CE)
RGE núm. 10099/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
subscrits per ABAQUA amb PW Advisory&Capital
Services (PW ACS) relacionats amb el municipi de
Vilafranca de Bonany.
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.
Quins contractes ha subscrit al llarg de la present legislatura
l'entitat pública ABAQUA amb la consultora PW
Advisory&Capital Services (PW ACS) relacionats amb el
municipi de Vilafranca de Bonany? Feu-ne una relació.
Palma, a 17 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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CF)
RGE núm. 10192/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impressió i compra d'expositors de targetes per tal
d'ensenyar el català als turistes.
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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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 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Quin pressupost ha destinat el Govern o els ens
instrumentals que en depenen a la impressió i la compra
d'expositors de targetes per tal d'ensenyar el català als turistes?
A)
Palma, a 18 de setembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

CG)
RGE núm. 10193/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en el Museu Arqueològics d'Eivissa i Puig dels
Molins.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 9935/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a article 2.7
de la Llei 5/2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar el Govern per tal que sigui
efectiu el disposat a l'article 2.7 de la Llei 5/2018, que
assenyala "limitar l'impacte del turisme en el tret a l'habitatge"?
Palma, a 12 de setembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

Quines actuacions s'han realitzat en el Museu Arqueològic
d'Eivissa i Puig dels Molins durant aquesta legislatura?,
detallau-ne el pressupost de cada actuació.
B)
Palma, a 18 de setembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

CH)
RGE núm. 10194/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració del Govern amb el Teatre d'Es Born de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la col·laboració del Govern de les Illes
Balears o dels ens instrumentals que en depenen, amb el Teatre
d'Es Born de Menorca?
Palma, a 18 de setembre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

RGE núm. 10243/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a decret 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
En quina data preveu el Govern que entrarà en vigor el
decret de demora?
Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 10244/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre sociosanitari a Felanitx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Quin és el calendari d'actuació per a la posada en marxa de
l'anunciat centre sociosanitari a Felanitx?

Com s'implicarà el Govern balear per impulsar la reserva de
la Biosfera de Menorca?

Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

D)

G)

RGE núm. 10268/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures de millora d'eficiència i transparència.

RGE núm. 10271/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
publicació de la convocatòria de 2018 d'ajuts a la
rehabilitació d'habitatges.

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.
Després de les darreres informacions respecte de les
conseqüències de la manca total d'inversions en el cànon de
sanejament a diverses platges de Palma, quines mesures de
millora d'eficiència i transparència té pensat prendre el Govern
de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan es publicarà la convocatòria de 2018 d'ajuts a la
rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat?
Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández
H)
E)
RGE núm. 10269/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a promoció privada d'habitatge de protecció
oficial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les circumstàncies que es
donen al voltant de la promoció privada d'HPO a Santa Eulària,
coneguda com Coop. Habitatge Illa Blanca a raó de 270.000
euros per habitatge?
Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

F)
RGE núm. 10270/18, del diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a implicació del Govern amb la Reserva de la Biosfera de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 10274/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recurs TEAR de la
valoració d'immobles.
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.
Per què varen decidir recórrer la decisió del Tribunal
Econòmic Administratiu regional de les Balears (TEAR) que
els insta a canviar l'actual sistema de valoració del sòl d'un
immoble per un de més just i equitatiu?
Palma, a 21 de setembre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

I)
RGE núm. 10287/18 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
10300/18), de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política migratòria
del Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dia 26 de juliol arribà una pastera amb 11 persones, dijous
dia 20 de setembre n'arribaren altres 3 amb altres 46 persones:
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podrien explicar els procediments i les polítiques d'aquest
govern en la matèria davant la dimensió d'aquest drama humà?
Palma, a 21 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
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Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

M)
RGE núm. 10291/18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
i respecte dels drets laborals del personal sanitari.

J)
RGE núm. 10288/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal de suport que hi ha actualment en els centres
educatius.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, considera que l'Ibsalut promou la
defensa i el respecte dels drets laborals del personal sanitari?
Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Considera el conseller d'Educació que és suficient el
personal de suport que hi ha actualment en els centres
educatius?
Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 10289/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

N)
RGE núm. 10292/18, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocaments al Parc Natural de Ses Salines.
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 de Medi Ambient, quina és la seva valoració
en relació amb els abocaments produïts al Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa?
Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

Quina és la valoració que fa la Conselleria de Salut del
servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca?
Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

L)
RGE núm. 10290/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge a l'illa d'Eivissa.
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 són els criteris que segueix el Govern quant a la
política d'habitatge a l'illa d'Eivissa?

O)
RGE núm. 10293/18, de la diputada Margalida Cabrer
i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació del transport regular per carretera.
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.
En quina situació es troba el transport regular per carretera?
Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
Margalida Cabrer i González
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P)

B)

RGE núm. 10294/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa
de l'Impost de successions.

RGE núm. 9969/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
treballadors a IB3, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, considera necessari rebaixa l'Impost de
successions als ciutadans i a les ciutadanes de les Illes Balears?
Palma, a 20 de setembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Ens pot dir en quines condicions han estat incorporats els
treballadors que, de forma irregular, prestaven els seus serveis
a IB3 tot indicant el cost que ha suposat per a l'Ens?
Palma, a 12 de setembre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

C)
RGE núm. 9975/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballs del Consell Assessor de Continguts i de
Programació adreçats a definir un nou model per a IB3,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Com es troben els treballs encarregats pel Parlament al
Consell Assessor de Continguts i de Programació adreçats a
definir un nou model per a IB3?

A)
RGE núm. 9968/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats
en la programació de la nova temporada, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.

Palma, a 12 de setembre de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

D)
RGE núm. 9976/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe sobre la internalització del personal dels serveis
informatius, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quines novetats du la programació de la nova temporada?
Palma, a 12 de setembre de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
En quin estat es troba l'elaboració de l'informe encarregat
sobre la internalització del personal dels serveis informatius?
Palma, a 12 de setembre de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera
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E)

H)

RGE núm. 9978/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la feina
del Consell Assessor, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 9981/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a falsos autònoms, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

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

Sr. Manresa, quina valoració fa de la feina del Consell
Assessor al llarg d'aquesta legislatura?

Com explica la presència de falsos autònoms a IB3
descoberta per la Inspecció de Treball?

Palma, a 13 de setembre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Palma, a 13 de setembre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

F)

I)

RGE núm. 9979/18, del diputat Antoni Reus i Darder,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
graella de programació, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 9982/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
mesures per evitar insults i amenaces a les xarxes, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
No considera que seria desitjable que IB3 Televisió tengués
una graella estable?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Quines mesures s'han adoptat per evitar els insults i les
amenaces contra persones a les xarxes socials d'IB3?

Palma, a 12 de setembre de 2018
El diputat
Antoni Reus i Darder

Palma, a 13 de setembre de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 9980/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a estudi sobre la internalització, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
En quin punt es troba l'estudi sobre la internalització dels
serveis informatius?
Palma, a 13 de setembre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 9983/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a premis de
periodisme Infermeria Visible, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Com valora el director general de l'ens públic d'IB3 el
guardó dels Premis de periodisme Infermeria Visible del
Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears?
Palma, a 12 de setembre de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan
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K)
RGE núm. 9984/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de
l'art i la cultura de les Illes, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Quina valoració fa el Sr. Director d'IB3 del paper de l'ens
en la promoció de l'art i la cultura a (i de) les nostres illes a
través de la concertació amb entitats públiques i privades?
Palma, a 12 de setembre de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

L)
RGE núm. 9985/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció
audiovisual promoguda per l'ens IB3, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada.
Quina valoració fa el Sr. Director de la producció
audiovisual promoguda (o participada) per l'ens que dirigeix?
Palma, a 12 de setembre de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9977/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llots de la depuradora de Ferreries.
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 Ple.
Atès que en el Consell Insular de Menorca el passat mes de
juny de 2018 es va aprovar per unanimitat la següent proposta
d’acord:
“En el present mandat hem presentat al Ple del Consell
Insular de Menorca dues propostes relatives als llots tòxics
de la depuradora de Ferreries, per tal que s’exportin fora de
Menorca, siguin tractats adequadament i es regeneri la zona
afectada."
La segona proposta presentada el mes de gener de 2018 la van
retirar pel compromís que semblava que havia pres el Govern
balear, a traves de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, de retirar i exportar fora de Menorca aquests llots
tòxics de la depuradora de Ferreries.
El text de la segona proposta presentada, que també feia
referència a la primera presentada, per cert, aprovada per
unanimitat, deia:
“En el passat Ple del mes de febrer de 2017 vàrem aprovar
per unanimitat una proposta d’acord presentada pel
conseller executiu de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
per tal de donar suport a la Declaració de Menorca Reserva
de Biosfera, així com també per assumir el compromís de
seguir avançant en una major sostenibilitat de l’illa."
De la citada proposta podem extreure diverses conclusions,
que podríem dir que queden reflectides en els següents
paràgrafs:
“Aquest any 2016, la RBM ha tornat a ser objecte
d’avaluació decennal. Un cop realitzada l’avaluació per part
del Consell Científic del Programa MaB Espanya, en reunió
celebrada a Madrid el juliol de 2016, aquest òrgan conclou
que tot i els esforços realitzats no s’ha donat compliment a
les recomanacions principals del Consell Internacional de
Coordinació (CIC) del MaB, realitzades l’any 2006, en
resposta al primer informe de revisió decennal de la
Reserva de Biosfera de Menorca (RBM).”
“Per altra banda, després de la declaració de Menorca com
a reserva de biosfera el 1993, s'han anat implementant
mesures de gestió i coordinació amb la finalitat de
contribuir als principis de la declaració, fet que també es
valora al present informe decennal. Tot i això, aquest esforç
no ha anat lligat a un esforç planificador de la gestió global
de la RBM. De fet, llevat de l’esforç que va suposar
l’elaboració, l’any 1998, de «l’Estudi de Viabilitat del Pla
de Desenvolupament Sostenible per a l’illa de Menorca»,
no s'ha realitzat posteriorment cap pla de gestió que
defineixi el marc d'actuació global en els propers anys en
l'àmbit de la reserva de la biosfera.”
Així es va aprovar per unanimitat que:
“El Consell Insular de Menorca es fa ressò de les
recomanacions principals emanades de l’Informe de revisió
decennal de la Reserva de la Biosfera de Menorca
(2006-2015), aprovat pel Comitè MaB Espanya en la sessió
celebrada el mes de setembre de 2016.”
Així com també que:
“El Consell Insular de Menorca acorda donar inici al
procediment d’elaboració del Pla d’Acció de la Reserva de
Biosfera, per al període 2018-2025, que porti incorporat un
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seguir l’illa per avançar cap a la sostenibilitat.”
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de la depuradora de Ferreries fora de Menorca perquè siguin
tractats adequadament, i a regenerar la zona afectada.

L’evolució dels indicadors ens han dit entre altres coses que
les renovables encara són testimonials, que la qualitat del aigua
quant a nitrats i clorurs no és la desitjable o que estem estancats
pel que fa referència al reciclatge.

Palma, a 10 de setembre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Dins l’actual mandat la Conselleria de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera ha celebrat cada any un acte d'aniversari
de la seva Declaració.
Enguany se celebraran els 25 anys des que Menorca va ser
declarada Reserva de Biosfera.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

En el Ple del passat mes de març de 2017 vàrem aprovar per
unanimitat :
“El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a
exportar els llots fora de Menorca, perquè siguin tractats
adequadament, i a regenerar la zona afectada, després que
l'Ajuntament de Ferreries presenti el projecte corresponent
al Govern balear.”

Ordre de Publicació

Havent transcorregut gairebé un any d’aquell acord, que a
més reflectia també la voluntat per part de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear,
presentem la següent proposta d’acord per tal que el Govern
balear acompleixi el seu compromís:
"El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear
que en el termini de 5 mesos exporti els llots fora de
Menorca, perquè siguin tractats adequadament, i a
regenerar la zona afectada.”
Aquesta segona proposta va ser retirada, perquè ja hi havia
un acord per unanimitat (la primera proposta) del Ple del
Consell i perquè la Conselleria del Govern s’havia compromès
a la retirada dels llots tòxics en un termini semblant al de la
proposta.
Transcorregut el temps i veient que no es compliran els
terminis, presentem la següent proposta d’acord:
"El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear
que en el termini de 6 mesos exporti els llots fora de
Menorca, perquè siguin tractats adequadament, i a
regenerar la zona afectada.”
Atès que la proposta va ser aprovada per unanimitat, com
ja s’ha dit, el passat mes de juny del present, presentem aquesta
proposició no de llei per tal que el Govern dugui a terme la
petició unànime del Consell Insular de Menorca.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears a donar compliment, en els terminis establerts, a la
petició del Consell Insular de Menorca, i exporti els llots tòxics

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9970/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de millora d'emissaris submarins, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Els emissaris submarins són conduccions que connecten la
sortida de la planta de tractament de les aigües residuals amb la
mar.
Tradicionalment, els emissaris submarins s’han utilitzat com
un sistema d’evacuació de les aigües residuals depurades en
plantes de tractament. Fins fa poc, aquesta ha estat la primera
opció d’evacuació de totes aquelles plantes properes a la costa
ja que permet i permetia una sortida d’aquestes aigües i evitava
males olors per als ciutadans.
Avui dia, gràcies al tractament terciari aquesta aigua
regenerada pot tenir diferents usos, agrícola, industrial,
recreatiu o municipal.
Els emissaris submarins han protagonitzat innombrables
situacions de crisi per trencament, per mal funcionament o per
la mala qualitat de l’aigua abocada.
Aquests afecten distints aspectes del medi marí, des de la
posidònia, la fauna i la flora marines o la temperatura de
l’aigua, d’entre altres. També pot afectar el medi terrestre si es
produeixen col·lapses en l’entrada per avaries o per fortes
pluges.
En l’actualitat a les Illes Balears hi ha uns 46 emissaris
submarins dels quals només 18 tenen autorització d’abocament
segons la Direcció General d’Ordenació del Territori.

8972

BOPIB núm. 157 - 21 de setembre de 2018

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

millorar la suficiència i la qualitat del recurs en un futur
immediat.
Palma, a 10 de setembre de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla plurianual per a la millora dels
emissaris submarins.
C)
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots el emissaris submarins compleixin els requisits
per poder abocar al medi marí.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que destini una part dels ingressos provinents de
l’impost turístic sostenible a la millora de depuradores,
emissaris i dessaladores de les Illes Balears.
Palma, a 10 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 9971/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de
Ciutadella, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Atès que ha sortit a informació pública la revisió anticipada
del Pla hidrològic de les Illes Balears i l'estudi ambiental
estratègic.
Atès que la revisió del Pla hidrològic és per millorar la
qualitat de les aigües, en especial els recursos d'aigües
subterrànies.
Tenint en compte que la zona de llevant de Menorca es pot
considerar crítica respecte d'aquest recurs, en especial pel que
fa al futur immediat.
Tenint en compte que a Mallorca es preveu una línia per
millorar la qualitat d'aquestes aigües i comunicar les
dessaladores amb les xarxes d'abastament dels pobles que
tinguin problemes de qualitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar la connexió de la dessaladora de Ciutadella
amb la xarxa d'abastament d'aigua potable dels pobles de
Menorca i, en especial, de la zona del Llevant de l'illa, per

RGE núm. 9972/2018, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les ajudes del Pla de
Desenvolupament Rural (PDR), davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern del Pacte ha tancat, fins el gener de 2019, i sense cap
avís previ, les tres línies d’ajuda als agricultors i ramaders del
Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020.
Aquest fet provoca un greu perjudici als professionals del
camp, que, a més, pateixen la ineficàcia d’aquest govern
d’esquerres, que encara no ha resolt ni tramitat els expedients
del PDR de 2016 i 2017.
Inexplicablement, a partir del dia 1 de juliol i fins el gener
de 2019, ha quedat tancada l’admissió de sol·licituds per
acollir-se a les tres línies més importants d’aquest pla: ajudes
per als joves agricultors, inversions en explotacions agràries i
reposició o reparació de paret seca.
El motiu que ha donat la conselleria, en realitat una excusa,
és la necessitat de tramitar els expedients pendents, molts d’ells
amb retards que superen els 18 mesos i arriben als dos anys des
de la sol·licitud fins a la seva resolució.
El més greu és que aquest fet es produeix per segon any
consecutiu amb aquest Govern del Pacte i el conseller Vicenç
Vidal al capdavant de la conselleria, amb el tancament, a meitat
d’any, del termini de sol·licitud d’aquestes línies, quan era
habitual que es poguessin demanar al llarg de tot l’any. I en
aquesta ocasió s’ha fet sense cap avís, de manera que els
pagesos hauran d’esperar fins el 2019 per registrar les seves
peticions.
El Partit Popular de Menorca ja s’ha fet ressò del malestar
i les queixes dels agricultors i ramaders de la nostra illa per
l’intolerable retard en la tramitació i la resolució de les ajudes
del PDR, assumint les crítiques manifestades per Sa
Cooperativa del Camp de Menorca i la Federació Agrícola
Ramadera de Menorca (FAGME) que han denunciat aquest
inacceptable retard per la mala gestió i la ineficàcia de la
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient del Govern del
Pacte.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears exigeix a la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears la reobertura de les línies del Pla de Desenvolupament
Rural per a les ajudes als joves agricultors, les inversions en
explotacions agràries, i la reposició de paret seca.
2. El Parlament de les Illes Balears reclama un reforç de
personal, major diligència, eficàcia i gestió per part del
FOGAIBA, empresa pública de la conselleria, encarregada de
la tramitació d’aquestes ajudes, per acabar amb els retards que
pateixen els pagesos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears a
fer efectius, de manera immediata, els pagaments pendents de
les ajudes del PDR dels anys 2016, 2017 i 2018.
Palma, a 10 de setembre de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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Dia 23 de febrer de 2016, en una pregunta parlamentària, la
consellera Cladera va contestar que s’estava confeccionant un
calendari de pagaments a fi de liquidar els 144 milions de
bestretes pendents.
Dia 14 de novembre de 2016, nou mesos després d’anunciar
que feia un calendari de pagaments, a un viatge a Eivissa,
canvia el discurs i diu que estan calculant com s’han de liquidar
aquestes bestretes i ja no parla del calendari que pocs mesos
anteriors havia anunciat.
Dia 28 de març de 2017 el síndic major, Joan Rosselló, a la
Comissió d’Hisenda, va dir que una de les recomanacions més
importants que feia era que s’aclarís, d’una vegada, tota la
qüestió de les bestretes.
Dia 2 de maig de 2017, la consellera Cladera en resposta a
una pregunta parlamentària diu que ja han passat als consells
insulars una proposta de liquidació de les bestretes. La realitat
és que aquesta proposta de liquidació de les bestretes no va
arribar als consells insulars fins dia 22 de desembre de 2017,
almenys pel que fa al Consell insular de Menorca. I arriba una
liquidació que no havia estat negociada, ni dialogada, ni
consensuada.

D)
RGE núm. 9973/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les bestretes als consells insulars,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Exposició de motius
El Govern de les Illes Balears manté, a dia d’avui, un deute
amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa
d’un total de 144 milions d’euros (125 milions al Consell de
Mallorca, 8,5 milions al Consell de Menorca i 10,5 milions al
Consell d’Eivissa) corresponent a les bestretes establertes, com
a partides extrapressupostàries, a compte del nou model de
finançament dels consells insulars durant els anys 2008, 2009,
2010, 2012 i 2013.
La Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars, regula a la seva disposició
addicional segona que en la mesura de les disponibilitats
econòmiques que tengui la comunitat autònoma, s’han d’anar
imputant a les successives lleis de pressupostos aquestes
bestretes que encara romanen pendents als consells insulars.
No obstant això, ni els pressupostos de 2016, ni els de 2017
ni els de 2018 no van recollir cap partida pressupostària per
anar liquidant les bestretes, a pesar que el Partit Popular va
presentar, en ambdues ocasions, una esmena que d’haver-se
aprovat hagués permès tornar tres milions d’euros als consells
insulars en aquest concepte en cada any.
Dia 8 d’octubre de 2015, a una visita a Menorca, la
consellera Cladera va afirmar que les bestretes pendents
s’havien de regularitzar.

La consellera Catalina Cladera ha estat mentint tots aquests
anys respecte de la qüestió de les bestretes que el Govern deu
als consells insulars. Ha faltat a la veritat en les seves respostes
parlamentàries i ha omplert d'opacitat tot aquest procés.
El resultat a dia d’avui, ja finalitzant la legislatura, és que
no hi ha una liquidació definitiva de les bestretes i, per tant, els
consells insulars segueixen sense rebre els imports deguts pel
Govern de les Illes Balears en aquest concepte.
Per altra banda, el Consell Insular de Menorca s’oposa
rotundament a la liquidació presentada i a haver de tornar 8
milions d’euros de les bestretes ja rebudes. El mateix Parlament
de les Illes Balears va acordar que les liquidacions de les
bestretes mai no poden significar haver de retornar cap import
rebut en concepte de bestretes. Així i tot el passat mes de maig
el Govern rebutjava les al·legacions del Consell de Menorca i
li exigia el retorn dels 8 milions d’euros.
I si al Consell de Menorca la liquidació provisional surt que
ha de tornar 8 milions, per tant li resten 16,5 milions, al Consell
de Mallorca la liquidació li suposa haver de restar sobre el
pendent uns 26 milions d’euros i al Consell d’Eivissa uns 8
milions.
Aquesta imposició del Govern només ha obtingut la
oposició del Consell de Menorca, mentre que el de Mallorca i
el d’Eivissa han acotat el cap i tot sembla que acabaran
acceptant les miques que els ofereix el Govern, en un nou cas
de servilisme incomprensible en aquells responsables polítics
que haurien de vetllar pels interessos dels seus conciutadans.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir enllestits dins l’any 2018 la liquidació i el
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calendari de pagament de les bestretes als consells insulars tal
i com ha promès la consellera Catalina Cladera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en cap cas la liquidació de les bestretes pendents
no pot suposar a cap consell insular la devolució de cap import
de les bestretes ja rebudes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les liquidacions de les bestretes pendents mai no
siguin inferiors a l’import de les bestretes pendents aprovades
en els diferents pressuposts de la CAIB i que alguns consells
van incorporar com a ingressos als seus pressuposts.
4. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars a
reclamar al Govern de les Illes Balears, fins i tot per via
judicial, el total de les bestretes degudes pel Govern de les Illes
Balears amb independència de les liquidacions que intenta
imposar el Govern.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant la Comissió de Salut per a la
proposició de llei RGE núm. 3676/18, de modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària les centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2018, acordà que la proposició de llei
esmentada, presa en consideració pel Ple de la cambra i
tramesa per aquesta Mesa a la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans, continuï la seva tramitació davant la Comissió
de Salut.

Palma, a 10 de setembre de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Continuació de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 7566/18, per la qual s'estableix la gratuïtat de
les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes
Balears.

A)
RGE núm. 9934/18, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques davant el Ple sobre
el contingut del Compte General de la comunitat autònoma
de les Illes Balears de l'any 2017.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2018, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat, i acorda preveure'n la inclusió
en l'ordre del dia d'una sessió plenària.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 21 de setembre de 2018, havent estat presa en consideració
a la sessió del Ple de la cambra de dia 11 de setembre
proppassat la proposició de llei esmentada, d'acord amb
l'establert a l'article 131.6 del Reglament del Parlament, acorda
de trametre-la a la Comissió de Salut i d'obrir un termini de 8
dies perquè s'hi puguin presentar esmenes, termini que
finalitzarà el proper dia 1 d'octubre.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Pròrroga del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10245/18, presentat per tots els grups parlamentaris de la
cambra, i, conformement amb l'article 98.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, acorda de prorrogar el termini
esmentat en 8 dies, a comptar a partir de dia 25 de setembre
d'enguany, termini que finalitzarà dia 3 d'octubre de 2018.

BOPIB núm. 157 - 21 de setembre de 2018
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

8975

L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, ha presentat una sol·licitud de
cessament de la Sra. Marta López i Expósito com a personal
eventual del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant escrit
RGE núm. 10169/2018, de 17 de setembre.

Ordre de Publicació
D)
Conformitat del Govern espanyol respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei de modificació de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2018, es dóna per assabentada dels escrits
RGE núm. 9876/18 i 9877/18, presentats per la presidenta del
Congrés dels Diputats, mitjançant els quals es comunica el nou
criteri de conformitat del Govern espanyol respecte de la presa
en consideració de la proposició de llei esmentada a l'enunciat.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Presa en consideració per part del Congrés de Diputats
de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2013, de
27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització (RGE núm. 10225/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 10205/18, presentat per la presidenta del Congrés
dels Diputats, mitjançant el qual es comunica que el Ple del
Congrés de Diputats, a la sessió de dia 11 de setembre
d'enguany, prengué en consideració la proposició de llei
esmentada a l'enunciat.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Marta López i Expósito com a personal eventual
adscrita al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:
La Sra. Marta López i Expósito fou nomenada com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista per Resolució de la Presidència de dia 3 d’octubre de
2017.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament de la Sra. Marta López i Expósito com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 16 de setembre de
2018.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 17 de setembre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

