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T) RGE núm. 13009/18, del diputat Rafael Nadal i Homar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes finançats amb l'impost
de turisme sostenible.
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Y) RGE núm. 13001/18, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a CEMEX.
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Z) RGE núm. 13003/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes al parc de Llevant.
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AA) RGE núm. 13163/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intencions del Govern
respecte de la Llei agrària.
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AB) RGE núm. 13158/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou requeriment del TEAR
en relació amb la valoració d'immobles.
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regulació del tot inclòs.
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AD) RGE núm. 13002/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Estatut de
l'artista.
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AE) RGE núm. 13162/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decisions que s'han pres
en relació amb l'impost d'actes jurídics documentats sobre les hipoteques.
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AF) RGE núm. 12998/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoració del criteri
expressar per la Comissió Europea sobre la viabilitat d'establir una tarifa màxima en els vols.
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AG) RGE núm. 13005/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autònoms com a figura
imprescindible i clau en el desenvolupament de l'economia de les Illes Balears.
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AH) RGE núm. 13006/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de l'economia i
mercat laboral.
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AI) RGE núm. 13337/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels torrents de Palma.
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AJ) RGE núm. 13341/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les cabres
que resten a Es Vedrà.
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AK) RGE núm. 13539/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret d'admissió d'alumnes.
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AL) RGE núm. 13334/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ajudes al
lloguer.
9611
AM) RGE núm. 13331/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Pla
de contingència energètica a Menorca.
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AN) RGE núm. 13333/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a unitat del dolor.
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AO) RGE núm. 13541/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de
la Conselleria d'Educació i Universitat.
9611
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AP) RGE núm. 13340/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proporció de vuit metges que
vénen per cada un que se'n va.
9611
AQ) RGE núm. 13338/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interessos de tots els
treballadors de les Illes Balears.
9611
AR) RGE núm. 13328/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació a Menorca
de les places de residència per a dependents.
9611
AS) RGE núm. 13339/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques d'emancipació
juvenil.
9611
AT) RGE núm. 13335/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
del nou REIB.
9611
AU) RGE núm. 13332/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
incidències al tren.
9611
AV) RGE núm. 13330/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliment del conveni
col·lectiu de les netejadores de Son Llàtzer.
9611
AW) RGE núm. 13342/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del
subministrament energètic a l'illa de Mallorca.
9611

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
A) a la totalitat de devolució RGE núm. 13164/18, 13165/18 i 13166/18, dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes
Balears, Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i Popular, respectivament, al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Museu de Mallorca.
9612
B) RGE núm. 10130/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de la revisió i el manteniment de les instal·lacions
educatives i posada a punt de la climatització dels centres escolars.
9612

1.5. INFORMACIÓ
A) Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 6 de novembre de 2018.

9612

B) Declaració institucional de suport als treballadors i a les treballadores de la planta de CEMEX a Lloseta.

9612

C) Ajornament del debat i la votació de la Moció RGE núm. 12470/18.

9613

D) Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 12998/18, 13005/18 i 13006/18.
9613
E) Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de
Portmany.
9613
F) Validació del Decret llei 3/2018, de 29 d'octubre, de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables
derivades de les inundacions provocades per les fortes pluges de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (RGE núm. 11716/18).
9613
G) Declaració institucional amb motiu de dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere.

9613

H) Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
9615
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I) Comunicació de la designació dels diputats encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
6612/18
9615
J) Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades.

9615

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 13546/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica.

9616

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cos integral d'actuació en situacions
de risc, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 11713/18.
9616

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 13565/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autònoms.
9616
B) RGE núm. 13566/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tributació per
mòduls.
9616
C) RGE núm. 13614/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre de salut de Cala Rajada, 1.
9617
D) RGE núm. 13615/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre de salut de Cala Rajada, 2.
9617
E) RGE núm. 13616/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre de salut de Cala Rajada, 3.
9617
F) RGE núm. 13617/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a centre de salut de Cala Rajada, 4.
9617
G) RGE núm. 13628/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Mallorca, 7.
9617
H) RGE núm. 13629/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Menorca, 7.
9617
I) RGE núm. 13630/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Eivissa, 9.
9618
J) RGE núm. 13631/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Mallorca, 9.
9618
K) RGE núm. 13632/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Menorca, 9.
9618
L) RGE núm. 13633/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transferència de coneixement
a Eivissa.
9618
M) RGE núm. 13634/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transferència de
coneixement a Mallorca.
9618
N) RGE núm. 13635/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transferència de
coneixement a Menorca.
9618
O) RGE núm. 13636/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transferència de
coneixement a Formentera.
9618
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P) RGE núm. 13639/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Eivissa, 5.
9619
Q) RGE núm. 13640/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Mallorca, 5.
9619
R) RGE núm. 13641/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Menorca, 5.
9619
S) RGE núm. 13642/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit Eivissa, 7.
9619

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 13627/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del
servei de transport aeri sanitari a partir de dia 1 de desembre.
9619
B) RGE núm. 13662/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la correcta
aplicació del descompte del 75%.
9619
C) RGE núm. 14586/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a mesures per resoldre
l'endarreriment de les valoracions per discapacitat al centre base de Menorca.
9620
D) RGE núm. 14587/18, 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.
9620
E) RGE núm. 14588/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei
d'acompanyament.
9620
F) RGE núm. 14589/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
compliment de la moció d'educació 0-3 anys.
9620
G) RGE núm. 14591/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
serveis informatius d'IB3.
9620
H) RGE núm. 14592/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
habitatges de protecció oficial.
9620
I) RGE núm. 14594/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió d'un mitjà de
comunicació local a Eivissa de les subvencions per al foment de la llengua catalana.
9621
J) RGE núm. 14595/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels torrents
a l'illa de Menorca.
9621
K) RGE núm. 14596/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera a l'Oficina
de la Dona a Eivissa.
9621
L) RGE núm. 14597/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb les cambres de Comerç.
9621
M) RGE núm. 14598/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions a les
famílies amb infants autistes de Balears Gaspar Hauser.
9621
N) RGE núm. 14599/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport regular per
carretera.
9621
O) RGE núm. 14600/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels interessos
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears davant el Govern central.
9622
P) RGE núm. 14601/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a absència de
control d'inscripció d'habitatges.
9622
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació d'un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca (procediment d'urgència).
9622
B) RGE núm. 14575/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt,
Popular i El Pi-Proposta per les Illes, relativa a suport a les famílies de persones desaparegudes (procediment d'urgència).
9622

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 13612/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inclusió a la nova llei sobre addiccions l'òxid nitrós en la
definició de droga, davant la Comissió de Salut.
9624
B) RGE núm. 13618/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a potenciació de les polítiques
d'habitatge per augmentar el parc d'habitatges de protecció pública o preu taxat, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
9625
C) RGE núm. 13693/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recuperació de l'Observatori Social de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
9625

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 12010/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de gestió i ordenació del litoral.
9626
B) A la Pregunta RGE núm. 4454/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes a la pagesia per inundacions.
9626
C) A les Preguntes RGE núm. 4458/18 a 4462/18, presentades pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a assistents al Saló Nàutic de Palma a les edicions de 2014 a 2018.
9626
D) A les Preguntes RGE núm. 4711/18 a 4810/18, presentades pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a accidents laborals catalogats com a greus i molt greus a municipis de les Illes Balears durant el 2017.
9627
E) A les Preguntes RGE núm. 6229/18 a 6232/18, presentades pel diputat Enric Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a beneficiaris de programes de SOIB Jove a Eivissa, Mallorca, Menorca i Formentera.
9627
F) A la Pregunta RGE núm. 6354/18, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajuts per mobilitat de bandes municipals.
9627
G) A les Preguntes RGE núm. 7668/18 i 7669/18, presentades pel diputat Miquel AS. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a comunitats balears establertes fora del territori balear, amb domicili a l'illa d'Eivissa beneficiàries de les subvencions i import
concedit.
9627
H) A la Pregunta RGE núm. 8132/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pensions no contributives.
9627
I) A la Pregunta RGE núm. 8198/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades del projecte "Gestió d'aplicacions informàtiques" 2017.
9627
J) A la Pregunta RGE núm. 8200/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a informació de l'adjudicatari 1060/17.
9628
K) A la Pregunta RGE núm. 8301/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat del projecte MOM WORKS, SL.
9628
L) A la Pregunta RGE núm. 8302/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat del projecte LA LLENA AMBIENTAL, SCP.
9628
M) A la Pregunta RGE núm. 8312/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat del projecte TÉCNICA Y PROYECTOS, SA.
9628
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N) A la Pregunta RGE núm. 8319/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat del projecte TALLER DE PROJECTES I ENGINYERIA, SL.
9628

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 13643/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Territori,
Energia i Mobilitat davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2154/18, relativa a
bonificació del transport interinsular de mercaderies.
9629
B) RGE núm. 13494/18, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple de la cambra, sobre les negociacions del nou règim especial de les Illes Balears (REIB).
9629

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 13371/18, 13373/18, 13375/18 i 13407/18.
9629
B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9260/18.
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C) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 13575/18 i 13587/18.
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D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la Badia
de Sant Antoni de Portmany.
9629
E) Criteri favorable respecte de la presa en consideració de la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 13187/18,
de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.
9630
F) Designació dels diputats encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de
modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
9630
G) Habilitació dels dilluns del mes de desembre de 2018 per tal que la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma
reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans,
la societat civil, institucions i entitats acreditades, pugui realitzar les seves tasques.
9630

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 167, de 23 de novembre de 2018.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre de 2018, aprovà la Proposició de llei de
modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la
supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI ORGÀNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRER, DE
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES
ILLES BALEARS, PER A LA SUPRESSIÓ DE
L'AFORAMENT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS I DELS
MEMBRES DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola recull a l'article 71.3 l'aforament
dels diputats i senadors, per als quals a través d'aquesta
prerrogativa és competent en les causes judicials la Sala Penal
del Tribunal Suprem. A l'article 102.1 es fa extensiu
l'aforament al president i als membres del Govern de l'Estat.
Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
modificat per la Llei 1/2007, de 28 de febrer, estableix
l'aforament dels diputats i les diputades autonòmics de les Illes
Balears, a l'article 44, i del president de la comunitat autònoma
i dels membres del Govern de les Illes Balears, a través dels
articles 56.7 i 57.5. Respecte de tots ells, es disposa que
pertocarà de decidir-ne la inculpació, l'empresonament, el
processament i el judici al Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears; fora de l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma, la responsabilitat els serà exigible en els mateixos
termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Així idò, tant en el text constitucional com en l'actual
Estatut d'Autonomia, es regula la figura jurídica de l'aforament,
una prerrogativa que avui és percebuda per una àmplia majoria
de la societat com un privilegi que distorsiona el principi
superior d'igualtat de tots els ciutadans davant la Justícia. En
aquest sentit, es considera que, d'acord amb l'àmbit
competencial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni
els diputats ni les diputades, ni el president ni la presidenta, ni
els membres del Govern de les Illes Balears han de continuar
aliens a la jurisdicció ordinària en tots aquells assumptes que
els impliquin en un procediment judicial de qualsevol àmbit
jurisdiccional, tant penal com civil.
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És per tot això que, d'acord amb l'article 139 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, s'aprova aquesta modificació
puntual de la Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per suprimir del text
estatutari la figura de l'aforament.
Article primer
Es modifica l’article 44 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que quedarà redactat de la forma següent:
"1. Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes
Balears no seran vinculats per cap mandat imperatiu i
gaudiran, encara que sigui després d’haver-ne cessat el
mandat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades i pels
vots emesos en l’exercici del seu càrrec. Durant el seu
mandat gaudeixen d’immunitat amb l’efecte concret que no
poden ser detinguts ni retinguts, llevat del cas de delicte
flagrant. El coneixement de les causes penals i de les
demandes de responsabilitat civil per fets comesos en
l'exercici del càrrec correspon a l'òrgan jurisdiccional
predeterminat per la llei.
2. El vot dels diputats i les diputades és personal i
indelegable."
Article segon
Es modifica l’article 56.7 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que quedarà redactat de la forma següent:
"56.7. La responsabilitat penal i civil del president o de la
presidenta seràÌ exigible en els mateixos termes que
s’assenyalen per als diputats i les diputades del Parlament
de les Illes Balears."
Article tercer
L’article 57.5 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
quedarà redactat de la forma següent:
"57.5. La responsabilitat penal i civil dels membres del
Govern seràÌ exigible en els mateixos termes que
s’estableixin per als diputats i les diputades del Parlament
de les Illes Balears.”
Article quart
S’afegeix una nova disposició transitòria a la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, sobre els procediments penals i civils ja
iniciats, amb el redactat següent:
"Disposició transitòria dotzena
El coneixement dels procediments penals i civils que se
segueixen contra diputats o diputades del Parlament de les
Illes Balears, iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta
llei, passarà a correspondre a l'òrgan jurisdiccional
predeterminat per la llei, llevat del cas que la Sala Civil i
Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

o la Sala Penal del Tribunal Suprem ja n'hagi acordat
l'obertura del judici oral."

Ordre de Publicació

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.
Disposició final
La present llei entrarà en vigor a l’endemà de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.
A la seu del Parlament,14 de novembre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de novembre de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2756/18, relativa a
modificació de la normativa reguladora de l'impost municipal
sobre vehicles de tracció mecànica, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a promoure, en el marc de la futura reforma del sistema de
finançament local, i supeditades a aquesta, les mesures
necessàries perquè els vehicles que circulen habitualment a les
Illes Balears tributin efectivament a dita comunitat autònoma.
A la seu del Parlament, 13 de novembre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell.
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2018, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 12470/18, relativa a política del Govern en relació
amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels objectius de
desenvolupament sostenible a les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de novembre de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11723/18, relativa a Museu de
Mallorca, amb l'esmena RGE núm. 12680/18, i quedà
aprovada la següent:

A)

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir un grup de feina interdepartamental per tal
de treballar en l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible a la nostra comunitat.

B)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla d’Acció per a la implementació dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible a Balears amb la
col·laboració de la resta d’administracions i agents socials.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una campanya de conscienciació respecte
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb especial
incidència a l’àmbit educatiu.
A la seu del Parlament, 27 de novembre de 2018
El secretari primer
Miquel A. Jerez i Juan
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una completa auditoria externa, independent
i de qualitat que analitzi la gestió del Museu de Mallorca durant
els darrers 15 anys. Aquesta auditoria hauria d'analitzar la
gestió econòmica del museu, la política de recursos humans
desenvolupada i les relacions laborals existents a la seva
plantilla durant els darrers anys, així com la situació de la
gestió i la conservació dels fons museístics, tant els de Belles
Arts com els arqueològics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar i modernitzar el model de gestió i
concepció del Museu de Mallorca mitjançant un procés obert
de diàleg constructiu en el qual participin activament la
ciutadania i els sectors professionals vinculats. La finalitat
última ha de ser convertir el Museu de Mallorca en un centre
cultural de referència, obert a la ciutadania, als i a les
professionals i als i a les visitants.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar un programa d'ampliació dels recursos humans
adscrits al Museu de Mallorca, incorporant nou personal tècnic
amb formació i experiència adequades als seus fons museístics
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per poder desenvolupar de forma correcta les funcions que la
llei li encomana i que fins ara no ha estat capaç de realitzar
satisfactòriament.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar de forma progressiva el pressupost
destinat anualment al Museu de Mallorca per aconseguir
convertir-lo en una entitat museística capdavantera que
fonamentalment doni servei a la ciutadania mallorquina.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a assumir la reparació dels danys que han sofert les obres dels
fons museístics.
A la seu del Parlament, 13 de novembre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell.
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm.
11713/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuacions en situació de risc.
Actuà com a interpelAlant el diputat Jaume Font i Barceló i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació

1.2.1. INTERPELALACIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de novembre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de novembre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1806/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en matèria de bestretes als consells insulars.
Actuà com a interpelAlant el diputat Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm.
11300/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a política general de turisme.
Actuà com a interpelAlant la diputada Laura Camargo i
Fernández i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A) RGE núm. 11795/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estructura de
personal de la Conselleria d'Educació i Universitat, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.
B) RGE núm. 11791/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió de
859 habitatges per part dels grans tenidors, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
C) RGE núm. 11780/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatges buits, que contestà el conseller de Territori, Energia
i Mobilitat.
D) RGE núm. 11781/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
desproveïment elèctric a Menorca, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
E) RGE núm. 11787/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a subministrament energètic a Menorca, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 11378/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deute amb les
treballadores i els treballadors, que contestà la consellera de
Salut.
G) RGE núm. 11355/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a reunions electorals amb empleats públics,
que contestà la consellera de Cultura, Participació i Esports.
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H) RGE núm. 11375/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute
pendent amb els treballadors de les ambulàncies, que contestà
la consellera de Salut.
I) RGE núm. 11376/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protocol
d'atenció al col·lectiu transsexual, que contestà la consellera de
Salut.
J) RGE núm. 11390/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució del servi
mèdic a la Unitat Bàsica de Cala d'Or, que contestà la
consellera de Salut.
K) RGE núm. 11796/18, de la diputada Maria Antònia Perelló
i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IB3 com
a model de transparència i pluralitat, que contestà la consellera
de Cultura, Participació i Esports.
L) RGE núm. 11790/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
contingència per respondre als fenòmens meteorològics a
Menorca, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
M) RGE núm. 11792/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
N) RGE núm. 11794/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió dels
tractaments domiciliaris dependents de l'Hospital Son Llàtzer,
que contestà la consellera de Salut.
O) RGE núm. 12629/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a garanties de
restabliment de subministrament energètic després de la sortida
de Menorca dels generadors, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
P) RGE núm. 12464/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del REB, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
Q) RGE núm. 11786/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a negociacions del REIB, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
R) RGE núm. 11779/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a "tot inclòs", que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
S) RGE núm. 12633/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les
negociacions del REIB, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:
T) RGE núm. 13009/18, del diputat Rafael Nadal i Homar, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes finançats amb
l'impost de turisme sostenible, que contestà la vicepresidenta i
consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
U) RGE núm. 13010/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del "tot inclòs",
que contestà la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme.
V) RGE núm. 13008/18, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del transport públic a l'illa de Mallorca, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
W) RGE núm. 13012/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
personal hospitalari, que contestà la consellera de Salut.
X) RGE núm. 13000/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llocs de
treball dels mediadors, que contestà la consellera de Salut.
Y) RGE núm. 13001/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a CEMEX, que
contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
Z) RGE núm. 13003/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajudes al parc de Llevant, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
AA) RGE núm. 13163/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intencions del
Govern respecte de la Llei agrària, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
AB) RGE núm. 13158/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou requeriment del
TEAR en relació amb la valoració d'immobles, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AC) RGE núm. 13004/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a regulació del tot inclòs, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
AD) RGE núm. 13002/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Estatut de
l'artista, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AE) RGE núm. 13162/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decisions que
s'han pres en relació amb l'impost d'actes jurídics documentats
sobre les hipoteques, que contestà la presidenta del Govern.
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Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:
AF) RGE núm. 12998/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoració del
criteri expressar per la Comissió Europea sobre la viabilitat
d'establir una tarifa màxima en els vols, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
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que vénen per cada un que se'n va, que contestà la consellera de
Salut.
AQ) RGE núm. 13338/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interessos de
tots els treballadors de les Illes Balears, que contestà el
conseller de Treball, Comerç i Indústria.
AR) RGE núm. 13328/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació a
Menorca de les places de residència per a dependents, que
contestà la consellera de Serveis Socials i Cooperació.
AS) RGE núm. 13339/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques
d'emancipació juvenil, que contestà la consellera de Cultura,
Participació i Esports.

AG) RGE núm. 13005/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autònoms com a figura imprescindible i clau en el
desenvolupament de l'economia de les Illes Balears, que
contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.

AT) RGE núm. 13335/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a mesures del nou REIB, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 13006/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'economia i mercat laboral, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

AU) RGE núm. 13332/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a incidències al tren, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AI) RGE núm. 13337/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels torrents de
Palma, que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca.

AV) RGE núm. 13330/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliment
del conveni col·lectiu de les netejadores de Son Llàtzer, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AJ) RGE núm. 13341/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
cabres que resten a Es Vedrà, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

AW) RGE núm. 13342/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del
subministrament energètic a l'illa de Mallorca, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AK) RGE núm. 13539/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret d'admissió
d'alumnes, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

AL) RGE núm. 13334/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a ajudes al lloguer, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
AM) RGE núm. 13331/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Pla de contingència energètica a Menorca, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
AN) RGE núm. 13333/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a unitat del
dolor, que contestà la consellera de Salut.
AO) RGE núm. 13541/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
de la Conselleria d'Educació i Universitat, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
AP) RGE núm. 13340/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a proporció de vuit metges

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre de 2018, rebutjà les Esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 13164/18, 13165/18 i 13166/18, dels
Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i Popular,
respectivament, al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2019, amb el resultat següent: vots emesos
55, vots a favor 24, vots en contra 30 i abstencions 1.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional de suport als treballadors i a les
treballadores de la planta de CEMEX a Lloseta.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de novembre de 2018, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de
llei RGE núm. 11723/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a Museu de Mallorca, amb el resultat següent:
vots emesos 54, vots a favor 10, vots en contra 41 i abstencions
3.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de novembre de 2018, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en suport de les treballadores i els treballadors de
CEMEX de Lloseta

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre, atès l'empat produït en comissió, procedí,
conformement amb l'article 95.3 del Reglament de la cambra,
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10130/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de la revisió
i el manteniment de les instal·lacions educatives i posada a punt
de la climatització dels centres escolars, i fou rebutjada amb el
resultat següent: vots emesos 56, vots a favor 27, vots en contra
29 i abstencions 0.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de dia
6 de novembre de 2018.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de novembre de 2018, aprovà per assentiment l'alteració de
l'ordre del dia en el sentit d'incloure-hi la Pregunta amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 12633/18,
presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat de les negociacions del
REIB.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El passat dia 15 d’octubre representants de la direcció de la
multinacional mexicana CEMEX anunciava al comitè
d’empresa de la planta de Lloseta la seva intenció d’aturar la
producció, tancar la fàbrica i deixar les instal·lacions com un
punt d’envasat i distribució de ciment. Aquesta aturada de la
producció porta implícit l’inici d’un ERO que afectarà més de
100 treballadors i treballadores que es troben en l’actualitat
treballant-hi de forma regular i contínua, a més d’un altre
centenar de treballadors que, de manera indirecta, treballen i
desenvolupen activitats relacionades directament amb la
fàbrica.
Aquest tancament suposa, a més, el trencament de
l’activitat de tota la comarca de Lloseta amb l’important
nombre de persones i famílies afectades directament o
indirectament per aquest fet.
Per part del Govern de les Illes Balears s’està treballant
conjuntament amb l’Administració de l’Estat i els representants
dels treballadors per aconseguir el manteniment de l’activitat i
impedir el cessament de la producció, cosa que implicaria no
només una pèrdua d’ocupació i l’inici de tota una
reestructuració, sinó també un augment de la dependència
exterior i un augment dels costos per al sector de la
construcció ja que s’haurà d’importar des de Tarragona tot el
ciment necessari per al manteniment de l’activitat de la
construcció, amb tot el que això suposa per a l’economia de
Mallorca i de les Illes Balears.
Per part dels treballadors s’insisteix en la viabilitat de la
planta de producció i que la decisió de tancament s’ha pres
davant l’expectativa de reducció de beneficis que suposarà la
necessitat d’adaptació a les noves limitacions d’emissions que
s’estan imposant des de la Unió Europea i l’Estat espanyol.
Aquestes perspectives han abocat a un procés de
reestructuració i deslocalització de la producció tot seguint
criteris purament economicistes del capital multinacional que,
en cap moment, no ha tingut en compte les repercussions
socials i econòmiques que això suposa en el territori i, molt
especialment, a Lloseta.
Les institucions de les Illes Balears no poden ser alienes al
que aquest tancament significa i cal que posin de manifest el
seu posicionament envers la resolució del conflicte de la
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Ordre de Publicació

manera més satisfactòria per a tots els treballadors i totes les
treballadores afectats.
E)
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple del Parlament de les
Illes Balears procedeix a aprovar la següent declaració
institucional:

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
10528/18, de mesures de protecció de la badia de Sant
Antoni de Portmany.

1. El Ple del Parlament de les Illes Balears expressa el seu
suport absolut al comitè d’empresa i a tots els treballadors i
totes les treballadores afectats per aquesta situació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre de 2018, després del debat corresponent,
prengué en consideració, per 26 vots a favor, cap en contra i 21
abstencions, la proposició de llei esmentada, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i Mixt.

2. El Ple del Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport
a les actuacions de mediació entre els treballadors i l’empresa
CEMEX per poder arribar a una solució ràpida i favorable per
a totes les parts implicades.
3. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta la direcció de
l’empresa CEMEX perquè, en consens amb la representació
legal dels treballadors, mantingui l’activitat de la fàbrica de
Lloseta i la continuïtat de l’empresa com a part fonamental de
l’economia de la comarca i de l’illa de Mallorca.

Ordre de Publicació
C)
Ajornament del debat i la votació de la Moció RGE
núm. 12470/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de novembre de 2018, a petició del Grup Parlamentari
Popular, s'ajornà el debat i la votació de la moció esmentada,
presentada per aquest grup parlamentari, relativa a polític a del
Govern en relació amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels
objectius de desenvolupament sostenible a les Illes Balears.

Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Validació del Decret llei 3/2018, de 29 d'octubre, de
concessió d'un crèdit extraordinari per atendre despeses
inajornables derivades de les inundacions provocades per
les fortes pluges de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de
Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2018 (RGE núm. 11716/18).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre de 2018, després del debat corresponent, es
validà el decret llei esmentat, per 55 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
Declaració institucional amb motiu de dia 25 de
novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere.

D)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 12998/18, 13005/18 i 13006/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de novembre de 2018, atesos els problemes en els vols
Maó-Palma, s'ajornaren les preguntes esmentades, presentades
pels diputats Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, Antoni Camps i Casasnovas i Santiago Tadeo i
Florit, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives a
valoració del criteri expressat per la Comissió Europea sobre
la viabilitat d'establir una tarifa màxima en els vols, a autònoms
com a figura imprescindible i clau en el desenvolupament de
l'economia de les Illes Balears i a evolució de l'economia i
mercat laboral, respectivament.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2018, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Declaració institucional amb motiu
de dia 25 de novembre
Dia Internacional contra la violència de gènere
Segons la Declaració per a l'eliminació de la violència
contra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència
masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe
femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o
patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les
amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de
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la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la
vida privada”.
Diverses legislacions, inclosa la internacional, defineixen la
violència masclista com la discriminació i la desigualtat en el
marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les
dones i insta els governs a eliminar, prevenir i protegir de la
violència patriarcal.
El dia 25 de novembre és una jornada de commemoració,
començada a Llatinoamèrica pel moviment feminista i després
assumida per l'Assemblea General de les Nacions Unides
convidant governs, organitzacions internacionals i
organitzacions no governamentals a convocar activitats
dirigides a sensibilitzar a l'opinió pública sobre el problema de
la violència contra la dona.
Una violència masclista que ens sacseja massa sovint i que
aquest cap de setmana ha acabat amb la vida de Sacramento
Roca, mentre feia feina. Assassinada cruelment per la seva
parella per voler posar fi a la seva relació. Sacramento l’havia
denunciat dies abans per assetjament. Deixa dues nines òrfenes.
L’assassinat masclista de Sacramento ens commociona com
a societat i ens encoratja a continuar treballant en favor de la
igualtat entre dones i homes, a desterrar per a sempre el
masclisme, la dominació i el sentit patrimonialista sobre les
dones. I és que la violència masclista és la principal causa de
mort violenta perpetrada per parelles o exparelles al món. A la
Unió europea 62 milions de dones han patit en algun moment
de la seva vida una agressió sexual o física per part d’un home.
A l’Estat espanyol de l’any 2003 al 2017 han assassinat 900
dones i, per tant, hi ha nombrosos menors orfes, així com 87
menors assassinats pels seus pares o parelles sentimentals de la
mare.
Tot acte de violència constitueix una manera coercitiva
d'exercir el poder. S'utilitza per obligar la persona a fer alguna
cosa que no vol fer. En la nostra societat, la violència és, sens
dubte, una expressió de poder dels homes sobre les dones. La
violència de gènere és producte de la cultura, la màxima
expressió de la qual es construeix al voltant d'allò que
coneixem com a masclisme.
No serem una democràcia plena mentre existeixin dones
amenaçades i insegures i mentre algunes d'aquestes dones
acabin assassinades.
La violència de gènere no té cabuda en la societat que
volem ser ni en la democràcia que volem consolidar.
Eliminar-la de les nostres vides i protegir les víctimes no és una
opció, és una obligació. Les dones tenen dret a viure en llibertat
i al fet que les seves vides no estiguin en perill pel fet de ser
dones.
L'aprovació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de
dones i homes, ha creat un marc de drets per a les dones
víctimes de violència de gènere, i tot el Govern s'ha bolcat en
el desenvolupament de polítiques transversals coordinades al
Pla Estratègic del Govern que s'ha dotat per quatre anys en 13,5
milions de euros.

El Congrés i el Senat van aprovar fa un any les mesures del
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere amb un ampli
consens entre tots els grups.
En la reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat celebrada
el passat 31 de juliol, a la qual també van assistir representants
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP),
es van acordar per unanimitat els criteris per al repartiment dels
100 milions d'euros corresponents a les comunitats i a les
ciutats autònomes prevists en el Pacte d'Estat, que es va aprovar
el 28 de setembre de 2017, i es va distribuir el fons procedent
de la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere de
9,5 milions d'euros. De la mateixa manera, es van aprovar els
criteris per al repartiment dels 20 milions d'euros contemplats
per als ajuntaments.
A Balears li han correspost 4 milions d’euros del Pacte
d'Estat, que ha previst per primera vegada el factor de la
insularitat a l'hora de distribuir els recursos.
El 3 d'agost es va aprovar un reial decret llei que ha estat
convalidat, per unanimitat, al Congrés dels Diputats, que:
• Retorna les competències als ajuntaments en la promoció de
la igualtat i la lluita contra la Violència de Gènere, i
estableix el repartiment dels fons als ajuntaments.
• Modifica la Llei integral contra la Violència de Gènere per
millorar l'assistència en els processos judicials i facilitar
l'accés als recursos d'assistència.
• Modifica el Codi Civil perquè els menors exposats a
Violència de Gènere només necessitin el permís d'un
progenitor per rebre atenció psicològica.
El combat contra la violència masclista i l'atenció a les
víctimes no podrà avançar si no s'estableixen mecanismes de
coordinació entre les diferents administracions amb
competències en la matèria. Totes les institucions han de remar
juntes en aquest objectiu, per sobre de plantejaments polítics i
estratègies. I perquè això sigui possible, cal dotar a les
administracions dels recursos econòmics i del personal
especialitzat que es requereix.
Necessitam el compromís individual de tots els ciutadans,
homes i dones, i el compromís col·lectiu de tota la societat. No
un sol dia, sinó tots els dies de l'any. La violència masclista ens
interpel·la tots i totes i la nostra obligació és combatre-la amb
tots els mitjans, començant per les administracions, cadascuna
des de les seves competències.
Per tot això, proposem els següents acords:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat
amb la família i els amics de Sacramento Roca i amb totes les
dones víctimes d'aquesta xacra social.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
qualsevol tipus de violència masclista i es compromet amb la
seva eradicació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a continuar impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere en els àmbits educatiu, social,
jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització
social.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en favor de la igualtat de dones
i homes i desenvolupant la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant el Pacte Social contra les
Violències Masclistes “ReAcció”, afavorint l'adhesió ciutadana.

9615
Ordre de Publicació

I)
Comunicació de la designació dels diputats encarregats
de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei
RGE núm. 6612/18.

Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2019.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2018, es comunicà que els diputats
designats per defensar davant el Congrés dels Diputats la
proposició de llei esmentada, de modificació de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears,
són:
• Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular.
• Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista.
• Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre de 2018, aprovà, per 30 vots a favor, 24 en
contra i 1 abstenció, les quantitats globals següents:

Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar amb els mitjans de comunicació amb la
finalitat d’evitar aquells continguts que transmetin un estereotip
de relacions de parella basat en comportaments masclistes.

Ordre de Publicació
H)

1. La quantitat global del pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a
l’exercici de 2019, els estats de despesa i ingressos del qual
s’eleven a 5.436.318.530 euros.
2. La quantitat global de les entitats públiques empresarials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2019, els
estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a
651.347.777 euros.
3. La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2019, els estats de despeses i ingressos del
qual s’eleven a 5.422.496 euros.
4. La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a 2019, els estats de despeses i ingressos del qual
s’eleven a 93.456.297 euros.
5. La quantitat global del pressupost dels consorcis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2019, els
estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a 131.
652.958 euros.
6. La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per a 2019, els estats de despeses i ingressos
del qual s’eleven a 1.694.111.930 euros.
7. La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per a 2019, els estats de despeses i
ingressos del qual s’eleven a 10.629.560 euros.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
J)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de novembre de 2018, s'aprovà, per assentiment,
l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada
Agustina Vilaret i González, del diputat Miquel Gallardo i
Esgleas, ambdós del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i
del diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup Parlamentari
Socialista.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre de 2018, admet a tràmit les
interpelAlacions següents.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)
RGE núm. 13546/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a transició energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la transició energètica.
Palma, a 19 de novembre de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
La portaveu
Montserrat Seijas i Patiño

coordinat amb la Direcció General d’Emergències i Interior i
altres cossos de Seguretat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar adequadament els recursos humans i
tècnics actuals de l’IBANAT per tal de fer front a les
necessitats d’actuació davant diferents tipus d’emergències.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la formació complementària a l’actual
personal d’IBANAT per poder atendre els diferents tipus
d’emergència que es puguin produir.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a integrar l’IBANAT com a grup d’intervenció
prioritari als plans especials derivats de fenòmens
meteorològics adversos elaborats per la Direcció General
d’Emergències i Interior.

3.9. MOCIONS
Palma, a 22 de novembre de 2018
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre de 2018, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

A)
RGE núm. 13620/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a cos integral
d'actuació en situacions de risc, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 11713/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 11713/18, relativa a actuacions en
situació de risc, la moció següent.
Les inundacions i altres conseqüències greus patides
recentment a les Illes Balears, a causa dels fenòmens
atmosfèrics adversos, fan necessària una profunda revisió,
reestructuració i reorganització de tots els serveis autonòmics
d’actuació en situacions de risc.
A més del Servei d’Emergències per diferents tipus
d’actuacions, les Illes Balears disposen de l’IBANAT, un cos
modèlic per fer front a una de les situacions de risc més
habituals a la comunitat: els incendis forestals.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 13565/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a autònoms.
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.
Nombre d'autònoms afiliats a la Seguretat Social a Balears,
desglossats per illes, a l'última data possible.

El seus dispositius i protocols d’actuació són un model a
seguir per tal de dotar la comunitat autònoma d’un servei
integral i eficaç de lluita contra les conseqüències de qualsevol
tipus d’emergència per fenòmens naturals que es puguin
produir a les Illes.

Palma, a 20 de novembre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar abans de tres mesos un projecte per a la
creació d’un cos integral d’actuació en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos que tingui com
a base l’actual equip humà i tècnic de l’IBANAT i estigui

RGE núm. 13566/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a tributació per mòduls.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

BOPIB núm. 168 - 30 de novembre de 2018
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Del total d'autònoms afiliats a la Seguretat Social a Balears,
quants estan adscrits al sistema de tributació per mòduls,
desglossats per illes?
Palma, a 20 de novembre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

C)
RGE núm. 13614/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre de salut de Cala Rajada,
1.
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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Palma, a 22 de novembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 13617/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre de salut de Cala Rajada,
4.
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.
Tenen previst incrementar el servei del centre de salut de
Cala Rajada ja que en temporada turística ha d'atendre uns
10.000 habitants, sense comptar-hi els turistes?
Palma, a 22 de novembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Quan començaran les obres de reforma del centre de salut
de Cala Rajada a Capdepera?
G)
Palma, a 22 de novembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 13615/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre de salut de Cala Rajada,
2.

RGE núm. 13628/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Mallorca, 7.
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.
On s'han invertit els sous del pressupost de 2017 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit de Mallorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons les bases de contractació de la reforma, quin temps
durarà?
Palma, a 22 de novembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 13616/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centre de salut de Cala Rajada,
3.
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.
Compliran amb el termini d'execució de les obres de
reforma del centre de salut de Cala Rajada a Capdepera?

Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

H)
RGE núm. 13629/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Menorca, 7.
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.
On s'han invertit els sous del pressupost de 2017 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit de Menorca?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
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I)
RGE núm. 13630/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Eivissa, 9.

Com s'ha materialitzat la "transferència de coneixement"
des de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

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.
M)
On s'han invertit els sous del pressupost de 2018 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit d'Eivissa?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

RGE núm. 13634/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transferència de coneixement a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

J)
RGE núm. 13631/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Mallorca, 9.

Com s'ha materialitzat la "transferència de coneixement"
des de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per a l'illa
de Mallorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
On s'han invertit els sous del pressupost de 2018 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit de Mallorca?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

K)
RGE núm. 13632/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Menorca, 9.

Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

N)
RGE núm. 13635/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transferència de coneixement a 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.
Com s'ha materialitzat la "transferència de coneixement"
des de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per a l'illa
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.
On s'han invertit els sous del pressupost de 2018 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit de Menorca?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

L)
RGE núm. 13633/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transferència de coneixement a 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.

Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

O)
RGE núm. 13636/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transferència de coneixement a 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.
Com s'ha materialitzat la "transferència de coneixement"
des de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per a l'illa
de Formentera?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
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P)
RGE núm. 13639/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Eivissa, 5.

On s'han invertit els sous del pressupost de 2017 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit d'Eivissa?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

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.
On s'han invertit els sous del pressupost de 2016 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit d'Eivissa?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

Q)

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 28 de novembre de 2018, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

RGE núm. 13640/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Mallorca, 5.
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.
On s'han invertit els sous del pressupost de 2016 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit de Mallorca?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

R)
RGE núm. 13641/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Menorca, 5.
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Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 13627/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a situació del servei de transport aeri sanitari a
partir de dia 1 de desembre.
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 servei de transport aeri sanitari
a partir de l'inici, dia 1 de desembre d'enguany, de la nova
empresa adjudicatària?
Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
B)
On s'han invertit els sous del pressupost de 2016 que anava
destinat a la posada en marxa del ParcBit de Menorca?
Palma, a 25 de novembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

RGE núm. 13662/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de la correcta aplicació del descompte del 75%.

S)

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

RGE núm. 13642/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ParcBit
Eivissa, 7.

Què ha fet la Sra. Presidenta del Govern per controlar la
correcta aplicació del descompte del 75% en el transport aeri?

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.

Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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Ordre de Publicació

Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
F)
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 14589/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a compliment de la moció d'educació 0-3 anys.

RGE núm. 14586/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a mesures
per resoldre l'endarreriment de les valoracions per
discapacitat al centre base 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Es compromet el GOIB a modificar a principis de 2019 el
Decret 131/2008, pel qual s'estableix i es regula la xarxa
d'escoles infantils públiques de la CAIB i es crea l'IEPI per
poder donar així compliment a la moció sobre educació 0-3,
aprovada en aquest parlament?

C)

Quines mesures ha adoptat pre resoldre l'endarreriment de
les valoracions de discapacitat al centre base de Menorca?
Palma, a 27 de novembre de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

G)
RGE núm. 14591/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a serveis informatius d'IB3.

D)
RGE núm. 14587/18, 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.

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.
Ha renunciat el Govern definitivament a la internalització
dels Serveis informatius d'IB3?
Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

Quina implicació té el Govern vers la Reserva de la
Biosfera de Menorca?
Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

H)
RGE núm. 14592/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a habitatges de protecció oficial.

E)
RGE núm. 14588/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a servei d'acompanyament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pensa dissenyar i posar en marxa el Govern el Servei
d'Acompanyament previst a la Llei d'habitatge?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per aconseguir habitatges a preu assequible, creu el Govern
que s'haurien d'incentivar mesures perquè a solars privats es
facin habitatges de protecció pública o a preu taxat?
Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
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I)

L)

RGE núm. 14594/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió d'un
mitjà de comunicació local a Eivissa de les subvencions per
al foment de la llengua catalana.

RGE núm. 14597/18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb les cambres de Comerç.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera adequat excloure l'únic mitjà audiovisual local
que emet en català a l'illa d'Eivissa de les subvencions per al
foment de la llengua catalana?

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 què consisteix exactament la política del Govern en
relació amb les diferents cambres de Comerç de les Illes
Balears?
Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
M)
J)
RGE núm. 14595/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels torrents a l'illa de Menorca.

RGE núm. 14598/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solucions a les famílies amb infants autistes de Balears
Gaspar Hauser.

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.

Creu el Govern de les Illes Balears que els torrents de l'illa
de Menorca estan en condicions òptimes?

Quines solucions ha donat la Conselleria d'Educació a les
famílies amb infants autistes de Balears Gaspar Hauser?

Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)

N)

RGE núm. 14596/18, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera a l'Oficina de la Dona a Eivissa.

RGE núm. 14599/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 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.

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.

Com valora el Govern la llista d'espera que té l'Oficina de
la Dona d'Eivissa per atendre dones víctimes de violència de
gènere?

Considera el Govern que s'està fent una bona política en
matèria de transport regular per carretera?

Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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O)
RGE núm. 14600/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears davant el Govern central.
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.
Considera la Sra. Presidenta del Govern que ha defensat els
interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
davant el Govern central?

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Davant la situació
d'alarma social creada per l'apagada de Menorca i davant la
necessitat urgent de solucionar la situació de semi aïllament
energètic de l'illa de Menorca i la necessitat de tenir
alternatives en recursos energètics.
Davant la situació de precarietat energètica i quasi aïllament
energètic a què pot quedar sotmesa l'illa de Menorca si fallen
les fonts d'alimentació i connexió elèctrica, l'illa de Menorca
necessita amb urgència la instal·lació d'un segon cable tant per
garantir el subministrament com per garantir alternatives en cas
d'imprevistos i incidents tal i com va succeir amb la recent
apagada.

Palma, a 28 de novembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Per això:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incorporar amb urgència un segon cable en la connexió amb
Menorca.

P)
RGE núm. 14601/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a absència de control d'inscripció 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.
Quines mesures pensen adoptar per fer front a la manca de
control del Govern en relació als molts pisos respecte dels
quals les empreses propietàries incompleixen el deure
d'inscriure's al Registre públic d'habitatges desocupats?
Palma, a 28 de novembre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, a 22 de novembre de 2018
La portaveu suplent
María Montserrat Seijas i Patiño

B)
RGE núm. 14575/18, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca, Mixt, Popular i El Pi-Proposta per les Illes,
relativa a suport a les famílies de persones desaparegudes
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Popular i El Pi-Proposta
per les Illes presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.

RGE núm. 13619/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a incorporació d'un segon cable per a la connexió
energètica de Menorca (procediment d'urgència).

Motivació del procediment d'urgència: El dia 29 d’octubre del
2018 els diferents grups parlamentaris vàrem mantenir una
reunió amb la Fundación Europea por las Personas
Desaparecidas, Quién Sabe Dónde global i diferents familiars
i amics de persones desaparegudes. Tots els relats de les
famílies coincidien en les mancances institucionals, en alguns
mites que encara perduren dins la societat i en la necessitat
d’impulsar mesures a favor de les famílies de persones
desaparegudes. Les representants dels grups que assistírem a la
reunió vàrem adoptar el compromís de dur una PNL
consensuada per tots els grups a efectes d’impulsar dintre del
marc de les nostres competències les mesures necessàries i
instar el Govern d’Espanya a intercedir en el cas d'Olivia
Encinas, víctima de segrest parental, que amb dues sentències
judicials a Espanya i a Polònia, no s’ha executat per part de
Polònia aquesta sentència. Per tots aquests motius, i amb la
intenció de mantenir viva la causa de les persones
desaparegudes a les nostres illes sol·licitam la tramitació pel
procediment d'urgència.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Segons el darrer informe del Ministeri de l’Interior (2018)
les denúncies per desaparició de persones en el conjunt de

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre de 2018, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
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l’Estat espanyol són més de vint mil cada any. A les nostres
illes més d’un centenar de denúncies romanen actives.
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Per tot això, els grups sotasignants, presentem la següent
Proposició no de llei

La desaparició d’una persona causa angoixa i incertesa en
els seus familiars i una gran sensació d’inseguretat, que exigeix
als poders públics dur a terme totes les gestions i posar els
mitjans necessaris per trobar la persona desapareguda.
Desapareguda és tota aquella persona absent de la seva
residència habitual sense motiu conegut o aparent, o la
residència nova de la qual s’ignora, i dóna lloc a una recerca en
interès de la seva pròpia seguretat i sobre la base de l’interès
familiar o social, segons la definició aprovada pel Consell
d’Europa.
Quan les persones desaparegudes són menors d’edat, adults
amb trastorns i deficiències senils o mentals o es tracta de
desaparicions on existeixen indicis delictius o derivades
d’accidents i de segrests parentals parlem de desaparicions
involuntàries d’alt risc.
Davant d’una desaparició d’alt risc actuar d’immediat és
fonamental, tant en el pla operatiu i de la investigació, com en
el de la difusió informativa.
Malgrat el gran nombre de resolucions favorables dels casos
de desaparicions, els casos no resolts des de 2006 a gener de
2017 -i que per tant romanen com a recerques actives- són
4.164, de les quals 214 són considerats d’alt risc. Entre un 5 i
un 10% de les desaparicions denunciades continuen sense
resoldre's cada any i s'acumulen a les anteriors. Algunes no es
resolen mai i les famílies necessiten del suport de tota la
societat i les institucions per mantenir viva l’atenció dels casos
no resolts i contribuir a la continuïtat de la investigació oficial.
El 2013 es va crear en el Senat una Comissió Especial per
l’estudi de la problemàtica de persones desaparegudes sense
causa aparent. D’aquí sorgí la idea de creació del Centre
Nacional de Persones Desaparegudes amb la finalitat de
convertir-se en un òrgan per desenvolupar iniciatives que
ajudin a conèixer i avançar en aquest àmbit, centre nacional
creat i regulat mitjançat el RD 770/2017, de 28 de juliol, pel
qual es desenvolupa l’estructura ministerial bàsica del Ministeri
de l’Interior, que incorporà aquest organisme dintre de la
Secretaria d’Estat de Seguretat, concretament en el Gabinet de
Coordinació i Estudis.
Són significatives les instruccions donades els darrers anys
en l’àmbit d’actuació policial i de sostracció de menors, la
presentació d’un sistema informàtic conegut com “Persones
desaparegudes i restes sense identificar”, i l’activació del
telèfon 116000, telèfon gratuït i confidencial que funciona a
diferents països europeus, gestionats per la Fundació ANAR.
Dia 29 d’octubre de 2018 els diferents grups parlamentaris
vàrem mantenir una reunió amb la Fundació Europea por las
Personas Desaparecidas, Quién Sabe Dónde global i diferents
familiars i amics de persones desaparegudes.

1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva solidaritat
amb les famílies i amistats de persones desaparegudes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear dins de l’Oficina d’Atenció a Víctimes del
Delicte una secció específica de Persones Desaparegudes que
garanteixi l’atenció jurídica i atenció a les diferents prestacions
als familiars de persones desaparegudes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar l’atenció en emergències i en post
emergències, per tal de garantir el dret a l’assistència
psicològica de les famílies de persones desaparegudes.
4. El Parlament de les Illes Balears es compromet a realitzar dia
9 de març, Dia de les Persones Desaparegudes, alguna
iniciativa per recordar les persones desaparegudes,
solidaritzar-se amb les seves famílies i mantenir viva la causa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a millorar els protocols d’actuació i la formació de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat davant la desaparició de
persones.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a intercedir internacionalment per garantir el compliment de
sentències judicials en casos de sostraccions de menors, com és
el cas del segrest parental a Polònia d'Olivia Encinas, filla del
ciutadà mallorquí Alberto Encinas; i sol·licita l’execució de les
sentències judicials i el compliment de les seves obligacions
jurídiques a nivell internacional, de la mateixa manera que
Espanya compleix les seves.
Palma, 27 de novembre de 2018
Els diputats
Sílvia Cano i Juan
Sílvia Tur i Ribas
Xavier Pericay i Hosta
María Consuelo Huertas i Calatayud
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
Josep Ferrà i Terrasa
Nel Martí i Llufriu
Salvador Aguilera i Carrillo
Gabriel Company i Bauzá
Jaume Font i Barceló

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Tots els relats de les famílies coincidien en les mancances
institucionals, en alguns mites que encara perduren dins la
societat i en la necessitat d’impulsar mesures a favor de les
famílies de persones desaparegudes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre de 2018, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.
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Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 13612/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inclusió a la nova llei sobre addiccions l'òxid
nitrós en la definició de droga, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El problema de les drogues es manifesta amb realitats
canviants en el temps quant als tipus de substàncies
psicoactives, les maneres de consum, els contextos i la població
afectada, així com a les seves conseqüències socials. El seu
corol·lari està en els nombrosos danys a la salut de la població
en termes de mortalitat, morbiditat i discapacitat. Per aquesta
mateixa causa, l'obligació pública de protegir mitjançant
normes també adquireix vessants diferents en el temps, en
funció de la sensibilitat social, la capacitat de detecció, la
circulació, la reducció de riscos i danys, els usos terapèutics i
no terapèutics, els drets de les persones consumidores de
drogues i de begudes alcohòliques o de fenòmens nous com el
botellot o les campanyes de promoció de tabac, begudes
alcohòliques i drogues dirigides als joves.
En els últims anys s'ha vingut produint, cada vegada amb
major freqüència, la utilització com a drogues d'alguns
compostos que, sent autoritzats per a activitats i consums
perfectament lícits i sense relació alguna amb la seva utilització
com a substàncies psicotròpiques, s'utilitzen com a drogues de
consum, de vegades amb efectes demolidors. Entre d'altres hi
ha fàrmacs anestèsics, productes químics industrials o
fertilitzants. Aquestes modes són canviants i d'imprevisibles
conseqüències, la qual cosa justifica l'alarma social que suposa
l'aparició d'aquests nous consums.
La utilització d'aquests compostos autoritzats per a
activitats i consums perfectament lítics com a drogues, està
causant nombrosos problemes de salut pública, desordre públic
i economia submergida, sobretot en alguns municipis de les
nostres illes en els quals la principal activitat econòmica
s'associa al turisme jove. Ocorre això amb productes d'Òxid
Nitrós, molt present en els últims temps en activitats lúdiques
i d'oci, que causa un dependència física tal com indiquen
nombroses fitxes tècniques de medicaments, recollides per
l’Agència espanyola de medicaments i productes sanitaris, el
contingut d'N2O dels quals va entre el 100% i el 50% , però
també pot generar addicció psicològica, a més de causar danys
en la salut, tal com constaten nombrosos estudis mèdics.
El fet que aquests compostos no estiguin reconeguts com a
drogues per la llei vigent dificulta molt la possibilitat d'actuació
per prevenir i controlar l'oferta d'aquests productes, des dels
mitjans amb què disposa l'Administració Local.
Amb la finalitat de facilitar aquestes actuacions i
possibilitar que compleixi l'objectiu de la Llei 4/2005,
d'abordatge integral de les addiccions a les Illes Balears, vigent
a data d'avui en Balears que es fonamenta en la prevenció de

conductes que s'hi descriuen, no podem obviar que una forma
de prevenir és controlar l'oferta de determinats productes.
Existeixen altres lleis autonòmiques que sí recullen la
descripció d'aquestes substàncies com a drogues, concretament
la Llei 4/2015, de 6 de març, d'atenció integral en matèria de
drogues i begudes alcohòliques, del Principat d'Astúries la
recull a l'article 4.1.a, de la següent forma:
"Article 4. Definicions.
A l'efecte de la present llei s'entén per:
a) Drogues: totes aquelles substàncies que introduïdes en
l'organisme per qualsevol via són capaces d'actuar sobre el
sistema nerviós central, provocant una alteració física o
psíquica, amb capacitat de canviar el comportament de la
persona o de generar dependència. S'hi inclouen també
aquells productes del comerç lícit quan s'usin per a finalitats
diferents de les autoritzades, amb l'objecte de produir els
efectes i les conseqüències descrits de les drogues, com els
productes inhalants, les cues, l'òxid nitrós o d'altres."
Actualment el Govern de les Illes Balears treballa en una
nova llei sobre addiccions, la qual cosa suposa una oportunitat
per incorporar-hi aquests productes de venda quotidiana que
generen greus problemes en alguns dels nostres municipis
(sobretot en aquells on el turisme jove és una de les principals
activitats econòmiques), en la definició de droga, i d'aquesta
forma donar eines a les institucions locals per poder lluitar
contra aquesta problemàtica.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar els inhalants i altres substàncies que sense
ser drogues s'utilitzen com a tals, en la definició de droga que
es recollirà a la nova llei d'addiccions, en la qual actualment
treballa la Conselleria de Salut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prohibir la venda, la dispensació o la publicitat de
substàncies que, estant degudament autoritzades per a
determinats usos i formes d'administració, s'embenin, dispensin
o publicitin per a un altre ús o forma d'administració que
produeixi efectes nocius per a la salut o creï dependència. A
aquests efectes en l'àmbit de la comunitat de les Illes Balears,
es prohibeix la venda, la dispensació i la publicitat per al
consum per inhalació d'òxid nitrós (N2O).
Palma, a 20 de novembre de 2018
La diputada
Sílvia Limones i Costa
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas
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B)
RGE núm. 13618/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a potenciació de les
polítiques d'habitatge per augmentar el parc d'habitatges
de protecció pública o preu taxat, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Un dels grans reptes de les Illes Balears és poder fer efectiu
el dret a un habitatge digne, un objectiu ple de dificultats ja que
hi interactuen multituds de factors: l'ordenació territorial i
urbanística, la demanda exterior d'habitatges, les normes
reguladores de l'arrendament i del desnonament, el marc fiscal
i l'actuació de les entitats financeres, els tipus d'interès...
Aquesta legislatura les Illes Balears han aprovat la seva
primera llei d'habitatge, una norma que posa l'accent a
incrementar el parc d'habitatges sotmès a un règim de protecció
pública. Es tracta d'una norma que pretén que el parc
d'habitatges públics sigui bàsicament de lloguer i que crea la
nova figura dels grans tenidors d'habitatge.
Tot i aquestes previsions de la nova llei d'habitatge és
evident que el repte té unes dimensions tan importants que fa
falta complementar i posar noves mesures que puguin ajudar a
avançar a fer efectiu el dret a l'habitatge, mesures que també
han de passar per intentar incrementar la participació privada
en l'augment del parc d'habitatge sotmès a algun règim de
protecció pública.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir o augmentar les ajudes i subvencions als
adquirents d'habitatge de protecció pública d'iniciativa privada
a fi i efecte d'incentivar que els promotors i constructors
apostin per la realització i l'execució d'edificis en algun règim
de protecció pública.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a establir o augmentar els
incentius fiscals de tota classe perquè l'adquisició o el lloguer
d'habitatges sotmès a algun règim de protecció pública sigui
més atractiu i més avantatjós.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la signatura amb les entitats bancàries
i financeres de convenis de col·laboració que permetin que els
adquirents d'habitatges sotmesos a algun règim de protecció
pública puguin accedir a millors condicions econòmiques en els
préstecs, hipoteques o similars que hagin de contractar per fer
efectiu el dret a un habitatge digne.
Palma, a 22 de novembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
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El portaveu
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 13693/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a recuperació de l'Observatori Social de
les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
El dia 4 d'octubre la consellera de Serveis socials i
Cooperació, la Sra. Fina Santiago, compareixia davant la
Comissió d'Assumptes Socials perquè el Parlament es
pronunciés sobre la tramitació d'un Pla estratègic de Serveis
Socials 2018-2021.
En la documentació que s'acompanyava per a l'elaboració
d'aquest pla, es recollien les diferents dificultats que s'havien
trobat per al disseny d'aquest pla, concretament en el document
d'Explotació Estadística de l'enquesta d'avaluació dels Serveis
Socials de les Illes Balears. Les conclusions que s'oferien feien
referència contínuament a la desajustada capacitat de resposta
a la demanda, amb escassa capacitat de prevenció i anticipació
i de realització de tasques d'avaluació.
A més, es reconeix en aquest mateix document, la
importància d'una resposta social vinculada a la prevenció i
l'anticipació pel context econòmic actual i la necessitat de
millorar les vies de relació de traspàs de la informació sobre
l'avaluació dels Serveis Socials.
També l'Informe sobre la situació dels Serveis Socials
Comunitaris Bàsics a les Illes Balears 2015 parla de les
dificultats de la recollida de dades i dels dubtes seriosos que es
plantegen sobre l'anàlisi quantitativa i qualitativa, cosa que no
permet identificar la demanda real dels serveis socials
municipals.
Tot i que entre els documents també s'inclou un pla de
qualitat 2018- 2021, trobem que entre les debilitats que es
reconeixen, hi ha la manca d'investigació regular i sistemàtica.
Per tot això vam llançar, en compareixença, una proposta de
resolució reclamant un Observatori Social per a la recollida de
dades, l'anàlisi i la formulació de propostes d'actuacions o de
polítiques públiques per a l'abordatge de manera àgil, regular
i sistemàtica.
Davant la petició, la Consellera va fer referència al CES
(Consell Econòmic i Social) com un altre instrument alternatiu
a l'Observatori.
Després de contactar amb el CES, aquest ens va confirmar
que aquest organisme no realitza aquest tipus de treballs, per la
qual cosa insistim en la recuperació de l'Observatori Social. I
diem recuperació perquè aquest observatori va néixer a la UIB
el 2008 com a resultat del conveni de col·laboració entre el
Govern balear i la Universitat de les Illes Balears en matèria de
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serveis socials. El conveni va ser aprovat pel Consell de
Direcció de data 29 de novembre de 2007, i el va ratificar el
Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007. Després es
va desvincular del Govern balear, per a passar a ser un
organisme vinculat a la universitat encara que no depenia del
seu finançament.
Malauradament, es va desarticular quan va deixar de rebre
finançament per part del Govern balear en la legislatura
2011-2015.
Entre les seves funcions s'hi comptaven les necessàries per
abordar les dificultats a les quals feien referència els documents
mencionats anteriorment.
Els principals objectius de l'OSIB van ser:
1. Generar debat i informació entorn de les polítiques socials.
2. Recollir i generar informació necessària per millorar el
coneixement de la situació social i detectar situacions
emergents i punts crítics.
3. Assessorar en matèria de política social.
4. Proposar intervencions per millorar la qualitat de vida de la
ciutadania.
5. Promoure la difusió de documents tant d'elaboració pròpia
com altres lligats a problemàtiques socials.
L'OSIB s'organitzava a través del Consell de l'Observatori
que tenia al seu torn les següents funcions:
• Assessorar en el disseny, el contingut i l'avaluació dels
productes que es realitzen.
• Participar en les investigacions estructurals i puntuals que
s'encomanen.
• Aportar materials, informacions o suggeriments per al
manteniment actualitzat de la pàgina web.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a:

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat no té
competències per elaborar plans d’aquests tipus que
corresponent als consells insulars.
Palma, 26 de novembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4454/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears, relativa a ajudes a la pagesia
per inundacions.
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es
convoquen ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses
de l’any 2017 en els cultius de les Illes Balears (BOIB 82, de
06/07/2017).
Inici del termini de sol·licituds: 07/07/2017
Final del termini de sol·licituds: 06/10/2017
Dins el termini de sol·licituds es varen rebre 293
sol·licituds d’ajuda

A 31/10/2017
A 31/12/2017
A 28/02/2018
A 30/04/2018
A 31/05/2018

Sol·licituds
resoltes
72
162
285
289
293

Import
pagat
143.316,00€
655.780,90€
1.245.099,83€
1.245.099,83€
1.266.726,86€

Amb 8 mesos es varen resoldre i pagar les 293 sol·licituds
rebudes.

1. Recuperar un observatori social amb independència
d'actuació que aporti informació fonamental de Serveis Socials
a les Illes Balears

Palma, 27 de setembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

2. Desenvolupar una normativa que l'empari per assegurar la
seva continuïtat en el temps.
Ordre de Publicació
3. Dotar-lo de la competència d'observatori de Serveis Socials.
Palma, a 26 de novembre de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 12010/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de gestió i ordenació
del litoral.

C)
A les Preguntes RGE núm. 4458/18 a 4462/18,
presentades pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a assistents al Saló Nàutic
de Palma a les edicions de 2014 a 2018.
Saló Nàutic de Palma 2015: 28.314 visitants.
Saló Nàutic de Palma 2016: 26.458 visitants.
Saló Nàutic de Palma 2017: 30.298 visitants.
Saló Nàutic de Palma 2018: 29.364 visitants.
Palma, 17 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
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D)

G)

A les Preguntes RGE núm. 4711/18 a 4810/18,
presentades pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a accidents laborals
catalogats com a greus i molt greus a municipis de les Illes
Balears durant el 2017.

A les Preguntes RGE núm. 7668/18 i 7669/18,
presentades pel diputat Miquel AS. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a comunitats balears
establertes fora del territori balear, amb domicili a l'illa
d'Eivissa beneficiàries de les subvencions i import concedit.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços següents: enllaç1 i enllaç2.

Les comunitats balears establertes fora del territori balear
són entitats que agrupen ciutadans no residents a les Illes
Balears i els seus descendents, que tenen per objecte principal
mantenir els lligams amb les Illes Balears, la seva història, la
seva cultura i la seva llengua. Tenen la seu on aquests
emigrants i els seus descendents estan assentats,
fonamentalment a l’Amèrica llatina. Per tant, no n’hi ha –ni pot
haver-n’hi- cap amb domicili a l’illa d’Eivissa.

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 6229/18 a 6232/18,
presentades pel diputat Enric Casanova i Peiró, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a beneficiaris de
programes de SOIB Jove a Eivissa, Mallorca, Menorca i
Formentera.
SOIB Jove Menorca
Des del Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 s’ha
gestionat la convocatòria de subvencions SOIBJOVE Itineraris
integrals d’inserció la qual el 2017 ha tingut 6 beneficiaris
l’àmbit territorial dels quals fos a l’illa de Menorca, els quals
varen atendre un total de 162 usuaris finals subvencionats.
SOIB Jove Eivissa
Des del SOIB s’ha gestionat la convocatòria de subvencions
SOIBJOVE Itineraris integrals d’inserció la qual el 2017 va
tenir 10 beneficiaris a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i
10 beneficiaris a l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

En el marc del Pla Estratègic de Subvencions de les Illes
Balears aprovat pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2017
es va aprovar, per resolució de la consellera de Presidència, una
convocatòria de subvencions per a comunitats balears a
l’exterior, que es va publicar el 6 d’abril en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB núm. 41).
Estava dotada amb 75.000€. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions i els imports concedits són els següents:
- Centro Balear de Cuba: 10.000€
- Corporación Casa Balear de Xile: 3.375€
- Centro Balear de Santa Fe (Argentina): 2.002€
- Casa Balear de Mar del Plata (Argentina): 7.000€
- Casa Balear de Rosario (Argentina): 5.000€
- Agrupación Mallorca San Pedro (Argentina): 5.000€

SOIB Jove Mallorca

Palma, 2 d’octubre de 2018
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

SOIB Jove Menorca
Des del SOIB s’ha gestionat la convocatòria de subvencions
SOIBJOVE Itineraris integrals d’inserció la qual el 2017 va
tenir 8 beneficiaris al Consell Insular de Formentera.

Ordre de Publicació
H)

Palma, 17 d’octubre de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 8132/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pensions no contributives.
A data de 17/08/2018 hi ha 5325 perceptors de pensions no
contributives, que complementen aquesta pensió amb la renda
social.

A la Pregunta RGE núm. 6354/18, presentada per la
diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajuts per mobilitat de bandes
municipals.
Les bandes de música poden presentar-se a la convocatòria
de subvencions de l’Institut d’Estudis Baleàrics de Suport a les
activitats de projecció exterior de la música i dels músics,
intèrprets i compositors de les Illes Balears (2018).
Palma, 22 d’octubre de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Palma, 25 de setembre de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 8198/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades del projecte "Gestió
d'aplicacions informàtiques" 2017.
D’acord amb l’article 47.2 del Decret 75/2004, de 27
d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les inversions reals en
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immobilitzat immaterial imputables al concepte 640
requereixen amb caràcter previ a la imputació pressupostària de
la despesa, l’aprovació d’un projecte d’inversió o bé un
informe adjunt a l’expedient de despesa i al document
comptable sobre els efectes futurs de la inversió, per la qual
cosa per als exercicis 2018 i 2019 no es va tramitar projecte
d’inversió sinó l’informe d’efectes futurs prevists a la
normativa de referència que s’adjunta.
No es va tramitar projecte d’inversió sinó informe
d’imputació a exercicis futurs (article 47.2 del Decret 75/2014).

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 8302/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte LA LLENA
AMBIENTAL, SCP.
El projecte “Servei de dinamització procés de participació
llei balear de residus” desenvolupat per la LLENA
AMBIENTAL SCP està finalitzat des del passat mes de maig
de 2017 amb l’entrega de tota la documentació corresponent al
contracte.

La gestió de les actuacions “Gestió d’Aplicacions
Informàtiques 2018” es va instrumentar mitjançant un encàrrec
a un medi propi a favor de la Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia (FBIT), prèvia la tramitació d’un expedient de
mitjans propis i servei tècnic, a l’empara dels articles 4.1) i 24
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Palma, 2 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)

S’adjunta informe de la imputació al concepte 640 de
l’encàrrec de gestió de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, de desenvolupament d’aplicacions informàtiques per
a la gestió dels expedients i documents de la conselleria per als
anys 2018 i 2019. METRO 7102/2017.

A la Pregunta RGE núm. 8312/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte TÉCNICA
Y PROYECTOS, SA.
L’estat d’execució és finalitzat.

Palma, 26 de setembre de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Palma, 16 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
A la Pregunta RGE núm. 8200/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a informació de l'adjudicatari
1060/17.
L’adjudicatari és RED2RED CONSULTORES, amb CIF
núm. B82719774.
Palma, 9 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
K)

N)
A la Pregunta RGE núm. 8319/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte TALLER
DE PROJECTES I ENGINYERIA, SL.
L’expedient 5236/16 va ser anul·lat pel contracte menor
489/2017. L’objecte del contracte és “assessoria per a
l’avaluació de l’execució del contracte de gestió dels camps de
fondeig regulat en els LIC del projecte “LIFE POSIDONIA” a
les Illes Balears (2013-2017) i proposta de continguts, criteris
i altres condicionants per als nous plecs tècnics de contractació
pluriennal per aquest servei” i es va adjudicar a l’empresa
Taller de Projectes i Enginyeria SL., amb núm. de CIF
B057299554.

A la Pregunta RGE núm. 8301/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estat del projecte MOM
WORKS, SL.

Palma, 2 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

L’estat d’execució és finalitzat.
Palma, 2 de novembre de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 13643/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat davant el Ple de
la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no
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de llei RGE núm. 2154/18, relativa a bonificació del
transport interinsular de mercaderies.
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Territori, Energia
i Mobilitat davant el Ple de la cambra per tal de retre compte
del compliment de la proposició no de llei esmentada i acorda
d'incloure-la a la propera sessió plenària.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9260/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13611/18, presentat per la portaveu suplent del Grup
Parlamentari Mixt, María Montserrat Seijas i Patiño, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
eradicar els anuncis de prostitució en els mitjans de
comunicació d'àmbit autonòmic.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

RGE núm. 13494/18, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern davant el Ple de la cambra, sobre les
negociacions del nou règim especial de les Illes Balears
(REIB).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del la presidenta del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, i acorda de
sotmetre'l a la Junta de Portaveus perquè aquesta s'hi pronunciï.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 13575/18 i 13587/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, i pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a evolució del trasllat de
pacients des de Menorca, Eivissa i Formentera i a defensa dels
interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
davant el Govern central, incloses a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 27 de novembre de 2018, per les preguntes
RGE núm. 13627/18 i 13662/18, relatives a situació del servei
de transport aeri sanitari a partir de dia 1 de desembre i a
control de la correcta aplicació del descompte del 75%,
respectivament.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 13371/18, 13373/18, 13375/18 i 13407/18.
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, admet a tràmit els escrits RGE núm.
13637/18 i 13638/18, presentats pel diputat Salvador Aguilera
i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
les preguntes esmentades, relatives a ParcBit d'Eivissa (5, 7 i 9)
i a Fons Europeus Eivissa (9).
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al la
Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de
protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13661/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 98 del Reglament de les cambra,
acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la dita
proposició de llei fins al proper dia 10 de desembre.

Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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E)
Criteri favorable respecte de la presa en consideració de
la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE núm.
13187/18, de delegació de competències al Consell Insular
de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, es dóna per assabentada del contingut
de l'escrit RGE núm. 13646/18, presentat pel Govern de les
Illes Balears, mitjançant el qual comunica el criteri favorable
respecte de la presa en consideració i manifesta la seva
conformitat amb la tramitació de la proposta esmentada.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Designació dels diputats encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, admet a tràmit els escrits RGE núm.
14574/18 a 14576/18 i 14593/18, dels grups parlamentaris El
Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular i Socialista,
mitjançant els quals es proposen els diputats per defensar la
proposició de llei esmentada al Congrés dels Diputats, i acorda
de fer-ne la designació d'acord amb la Junta de Portaveus.
Així, conformement amb l'establert a l'article 186 del
Reglament de la cambra, la Mesa, d'acord amb la Junta de
Portaveus, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 28
de novembre de 2018, acorda d'encomanar la defensa al
Congrés dels Diputats de la proposició de llei esmentada als
diputats següents:
•
•
•

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular.
Enric Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari
Socialista.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

G)
Habilitació dels dilluns del mes de desembre de 2018 per
tal que la Ponència d'estudi de les modificacions de la
norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament
de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la
participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i
entitats acreditades, pugui realitzar les seves tasques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13625/18, presentat pel coordinador de la ponència esmentada
a l'enunciat i, conformement amb l'article 67.2 del Reglament
de la cambra, acorda de sotmetre a la Junta de Portaveus
l'habilitació dels dilluns del mes de desembre de 2018 per tal de
poder realitzar les tasques de la dita ponència.
Així mateix, un cop acceptada l'habilitació de què es tracta
per la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, la Mesa,
que s'hi constituïda com a tal, adopta l'acord d'habilitar els
dilluns del mes de desembre amb la finalitat esmentada.
Palma, a 28 de novembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 167, de 23 de
novembre de 2018.
- Pàg. 9512 i 9549. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat I)
On diu: RGE núm. 131976/18, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13197/18, ...
- Pàg. 9513 i 9552. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat AC)
On diu: RGE núm. 132173/18, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13217/18, ...
- Pàg. 9522 i 9580. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat HH)
On diu: RGE núm. 13510/18, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13519/18, ...
- Pàg. 9524 i 9592. Sol·licitud de compareixences, apartat A)
On diu: RGE núm. 15444/18, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13544/18, ...
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