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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10439/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la Llei del bon
govern i la bona administració. (BOPIB núm. 174, de 14 de
novembre de 2014).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10443/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a perillositat d'anar a les
escoles. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10436/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a fons bibliogràfic de l'Editorial
Moll. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10449/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressuposts de la conselleria
d'Administracions Públiques destinats als municipis de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10442/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pacte per l'educació. (BOPIB
núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10451/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cronograma d'execució d'obra
i posada en servei de l'enllaç Mallorca-Eivissa. (BOPIB núm.
174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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G)

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10446/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni amb la UIB relatiu al
programa de beques per a allotjament. (BOPIB núm. 174, de 14
de novembre de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10452/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 174, de
14 de novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10438/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a exclusió social. (BOPIB núm.
174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10440/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a combatre la desigualtat.
(BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
L)
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10447/14,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dessaladora de l'illa de
Formentera. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10445/14,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Servei de valoració i atenció
primerenca per a menors de sis anys. (BOPIB núm. 174, de 14
de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10450/14,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de la biomassa en
el marc de l'impuls de les energies renovables. (BOPIB núm.
174, de 14 de novembre de 2014).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
Q)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10437/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a acusació contra Cristina de
Borbón. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10444/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a novetats de la targeta
intermodal de transports. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre
de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10441/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a precarietat laboral.
(BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10448/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cirurgia de Parkinson. (BOPIB
núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

1.3. TEXTOS REBUTJATS

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10453/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'habitatge. (BOPIB núm.
174, de 14 de novembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'¡Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, rebutjà les Esmenes a la totalitat RGE
núm. 10242/14 i 10383/14, dels Grups Parlamentaris MÉS i
Socialista, respectivament, al Projecte de llei RGE núm.
10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma per
a l'any 2015 (BOPIB núm. 71, de 30 d'octubre de 2014).
La votació conjunta obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

2.1. TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2015, de les entitats públiques empresarials, de les
societats mercantils públiques, de les fundacions del sector
públic, dels consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de les
Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre de 2014, aprovà, per 32 vots a favor, 24 en contra
i 1 abstenció les quantitats globals següents:
• Dels pressuposts de la CAIB i dels seus organismes
autònoms per a l'exercici de 2015, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a quatre mil onze milions
quatre-cents cinquanta-quatre mil vuit-cents trenta-cinc
euros (4.011.454.835i).
• Dels pressuposts de les entitats públiques empresarials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2015, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a tres-cents
noranta-dos milions quatre-cents seixanta-dos mil nou-cents
cinquanta-quatre euros (392.462.954i).
• Dels pressuposts de les societats mercantils públiques de la
CAIB per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a vuit milions tres-cents vint-i-nou mil
cinc-cents seixanta-dos euros (8.329.562i).
• Dels pressuposts de les fundacions del sector públic de la
CAIB per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a setanta milions set-cents vint-i-tres mil
sis-cents trenta-cinc euros (70.723.635i).
• Dels consorcis de la CAIB per a 2015, els estats de despeses
i ingressos dels quals s'eleven a setanta-cinc milions
cinquanta-set mil vuit-cents trenta-quatre euros
(75.057.834i).
• Dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per
a 2015, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven
a mil dos-cents noranta milions tres-cents setanta-dos mil
quatre-cents vint-i-set euros (1.290.372.427i).
• Dels pressuposts de l’Agència Tributària de les Illes Balears
per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a nou milions cinquanta-dos mil sis-cents
noranta-vuit euros (9.052.698i).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 10073/14, relativa a solidaritat amb les minories de
l'Orient Mitjà, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears condemna les morts i
persecucions basades en motius religiosos o ètnics que pateixen
les diverses minories, especialment la cristiana i yazidista de
l’Orient Mitjà. El Parlament de les Illes Balears creu fermament
que les diferents cultures i confessions religioses tenen en comú
la recerca de la convivència i la pau i no pas l’enfrontament.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les iniciatives promogudes per institucions internacionals per
tal de condemnar i aturar les morts i persecucions basades en
motius religiosos o ètnics que pateixen les diverses minories,
especialment la cristiana i yazidista de l’Orient Mitjà.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè utilitzi totes les vies diplomàtiques possibles per influir
i demanar a la Comunitat Internacional que intervingui en acció
d’emergència per aturar el genocidi de les minories kurda i
assiriocaldea de Síria i dels cristians de l’Iraq a mans de
l’organització criminal de l’Estat Islàmic."
A la seu del Parlament, 25 de novembre de 2014.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa maría Bauzá i Colom.
La vicepresidenta de la comissió:
Cristina Rita i Larrucea.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7916/14, relativa a bust de l'emperador August, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir, en colAlaboració amb el Consell Insular de
Mallorca o exercint la seva responsabilitat subsidiària, per tal
d’evitar perdre, per al nostre patrimoni, el bust de l’emperador
August."
A la seu del Parlament, 25 de novembre de 2014.
La secretària de la comissió:
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Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8962/14, relativa a centre escolar nou per a Inca, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9949/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT dels
empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que habiliti una partida econòmica en els propers
pressupostos de la comunitat autònoma que permeti la
construcció d’un nou centre educatiu de primària a Inca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que iniciï converses amb l’Ajuntament d’Inca per
estudiar la disponibilitat d’un solar amb les condicions
suficients per a la construcció d’un nou centre educatiu de
primària de dues línies."
A la seu del Parlament, 25 de novembre de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10134/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la qualitat
dels serveis d'atenció a les persones usuàries del centre de Santa
Rita de Ciutadella. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de
2014).
La votació obtengué el resultat següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
de 2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9043/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació de taxes
judicials. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

2.4. COMPAREIXENCES

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, sobre el mostrador turístic
(RGE núm. 6476/14).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de novembre de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat de la directora general de Turisme, del gerent de
l'ATB, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

11503

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Compareixença dels senadors autonòmics en representació
de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia, sobre les
prospeccions petrolíferes i les iniciatives previstes en defensa
dels interessos de la ciutadania balear, després de la seva
darrera compareixença en seu parlamentària (RGE núm.
5665/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre de 2014, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 10595/14, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a règim sancionador en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives)
a les Illes Balears. Així mateix, d'acord amb els articles 100 i
101 del mateix reglament, acorda que es trameti pel
procediment d'urgència.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de novembre de 2014, tengué lloc
la compareixença dels senadors autonòmics en representació de
les Illes Balears, que informaren sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2014, procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició de llei perquè sigui tramitada pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la manca d'un
règim sancionador en aquesta matèria, es fa necessari actualitzar
la normativa per tal de no dependre d'un règim sancionador
parcial establert en llei d'acompanyament dels pressuposts de la
comunitat autònoma i en el text refós de la Llei de ports de
l'Estat i de marina mercant, que no tipifiquen adequadament les
matèries objecte d'aquesta llei. L'aprovació d'aquesta norma
permetrà que a la propera temporada alta, que és quan més
activitat desenvolupa aquest sector, es pugui disposar dels
instruments sancionadors adequats.
RÈGIM SANCIONADOR EN MATÈRIA
D'ACTIVITATS MARÍTIMES, NÀUTIQUES I
SUBAQUÀTIQUES (ESPORTIVES I RECREATIVES)
A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant el Reial decret 102/1996, de 26 de gener, sobre
traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es van traslladar a
aquesta les competències en matèria d'ensenyaments esportius
nàutics i subaquàtics.
Mitjançant el Decret 35/1996, de 7 de març, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va assumir aquestes competències.
L'Estatut d’Autonomia, després de la modificació feta per la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, va atorgar a la comunitat
autònoma de les Illes Balears competència exclusiva en matèria
de turisme (article 30.11: Turisme. Ordenació i planificació del
sector turístic) i en matèria d'esport i lleure (article 30.12:
Foment, planificació i coordinació de les activitats esportives i
de lleure).
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L'article 30.6 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix també la competència exclusiva en matèria de
transport marítim exclusivament entre ports o punts de la
comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts
d'altres àmbits territorials.
Així, en totes aquestes matèries relacionades amb l'activitat
marítima, la nàutica recreativa i les activitats subaquàtiques de
caràcter recreatiu s'exerceix una competència de control i
autorització, si bé, la normativa sobre això està disseminada en
diferents normes d'una manera no sempre clara.
Per tot això aquesta llei pretén unificar en un sol text legal
el règim sancionador aplicable a aquestes activitats,
competència de la comunitat autònoma, i aconseguir així un
marc normatiu que garanteixi el control de l'exercici de les
esmentades activitats i que permeti superar un règim
sancionador anterior establert de manera parcial en lleis de
mesures d'acompanyament dels pressupostos de la comunitat
autònoma i en el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la
marina mercant, no sempre amb una tipificació adequada a les
matèries objecte d'aquesta llei.
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte regular l'exercici de la potestat
sancionadora en les matèries relacionades amb les activitats
marítimes i amb les activitats nàutiques recreatives i
subaquàtiques (esportives i recreatives), competència de la
comunitat autònoma, que no disposen d'un règim sancionador
específic a cap altra norma.
Així, se sotmeten a aquest règim sancionador les activitats
d'escoles nàutiques esportives, les de les escoles de navegació
que fan ensenyaments per a l'obtenció de titulacions nàutiques
d'esbarjo, les de lloguer d'embarcacions i centres d'arrendament
de motos nàutiques per dies, les dels centres lucratius de
piragüisme i les que fan referència al busseig recreatiu.
Article 2
Potestat sancionadora
La potestat sancionadora en les matèries objecte d'aquesta
llei correspon a l'administració competent en matèria marítima
i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives),
que ha d'exercir-la de conformitat amb aquesta llei i amb el títol
X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 3
Infraccions administratives
1. Les infraccions en matèria marítima i en matèria d'activitats
nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) poden ser
qualificades com lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus les següents:
En matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo:
a) L'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo sense
haver efectuat la declaració responsable o sense autorització,
sempre que es compleixin els requisits per a la realització de
l'activitat.

b) No portar a bord una còpia de la declaració responsable
o autorització.
c) No tenir actualitzades les dades contingudes en la
declaració responsable o els continguts en l'autorització
administrativa.
d) Incomplir el deure d'informar l'administració competent.
En matèria marítima, activitats nàutiques i subaquàtiques:
a) Que les escoles nauticoesportives, les escoles de
navegació, els centres lucratius de piragüisme i els centres
d'arrendament de motos nàutiques duguin a terme activitats
nàutiques sense haver efectuat la declaració responsable, la
comunicació prèvia o sense disposar d'autorització, si correspon,
sempre que es compleixin tots els requisits per a la realització
de les seves activitats.
b) La manca d'actualització de les dades o la manca de
comunicació de la variació de les dades contingudes en
l'autorització administrativa, o les que varen acompanyar la
comunicació prèvia o la declaració responsable.
c) L'incompliment del deure d'informació a l'administració
competent.
d) Que els usuaris, tant en un centre autoritzat com fora
d'aquest, incompleixin els requisits establerts en la
reglamentació vigent per a la pràctica del busseig esportiu i
recreatiu, sempre que no sigui constitutiu d'infracció greu o molt
greu.
e) Que les escoles esportives nàutiques, les escoles de
navegació, els centres d'immersió, els centres lucratius de
piragüisme i els centres d'arrendament de motos nàutiques
incompleixin els requisits establerts en la reglamentació vigent
respecte de les seves instalAlacions, la comunicació de la
identitat del seu personal i de la seva titulació, i també que no
exigeixin la documentació que la reglamentació exigeix als
usuaris, sempre que no sigui constitutiu d'infracció greu o molt
greu.
3. Són infraccions greus les següents:
En matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo:
a) La realització de l'activitat sense haver fet la corresponent
declaració responsable o sense autorització, sempre que no es
compleixin els requisits legals o reglamentaris per realitzar
l'activitat.
b) La realització de l'activitat incomplint els requisits legals
o reglamentaris per realitzar l'activitat.
c) Faltar al respecte al personal habilitat per exercir el
control i la inspecció, no colAlaborar en les activitats de control
i inspecció, o obstruir-les, sense arribar a impedir que
s'exerceixin.
d) Cometre més de dues infraccions lleus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
greus.
En matèria marítima, d'activitats nàutiques i subaquàtiques:
a) Que les escoles nàutiques esportives, les escoles de
navegació, els centres lucratius de piragüisme i els centres
d'arrendament de motos nàutiques duguin a terme les activitats
nàutiques sense haver efectuat la declaració responsable,
comunicació prèvia o sense disposar d'autorització, si correspon,
quan no es compleixin tots els requisits per a la realització de
les seves activitats, sempre que no es correspongui amb una
infracció molt greu.

BOPIB núm. 176 - 28 de novembre de 2014
Així mateix, l'exercici d'aquestes activitats que es realitzin
sense complir els requisits per a això, en aquells casos en els
quals no s'exigeixi l'obligació de presentar una comunicació
prèvia, declaració responsable o que no es prevegi una
autorització per al seu exercici.
b) L'exercici de les activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques sense la cobertura de l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la reglamentació vigent.
c) L'exercici de les activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques sense el responsable tècnic o l'incompliment del
requisit de la seva titulació, o sense la titulació de l'usuari en el
cas de la pràctica de busseig recreatiu o llogar motos nàutiques
per dies a persones que manquen de la titulació per al seu
govern, d'acord amb la normativa vigent.
d) L'incompliment pels centres de busseig dels requeriments
de supervisió de les immersions o de la presència de personal
qualificat.
e) Practicar el busseig recreatiu en zones de reserva sense
l'autorització corresponent.
f) L'incompliment dels requisits tècnics normativament
establerts per a les embarcacions i instalAlacions per part de les
escoles de navegació, que facin referència a les exigències per
certificar les pràctiques.
g) Faltar al respecte al personal habilitat per exercir les
actuacions de control i inspecció, no colAlaborar en les activitats
de control i inspecció, o obstruir-les, sense arribar a impedir-ne
l’exercici.
h) Cometre més de dues infraccions lleus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
greus.
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h) Cometre més de dues infraccions greus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
molt greus.
Article 4
Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que les realitzin, per acció o
omissió, encara que estiguin integrades dins d'associacions
temporals d'empreses, agrupacions o comunitats de béns sense
personalitat.
2. Si la infracció és imputable a diferents persones, i no és
possible determinar el grau de participació de cada una,
responen solidàriament totes elles.
En tot cas, els responsables o directius de les activitats de
lloguer d'embarcacions d'esbarjo i de les escoles esportives
nàutiques, escoles de navegació, centres d'arrendament de motos
nàutiques per dies, centres lucratius de piragüisme i els centres
d'immersió responen solidàriament entre si i amb la persona
jurídica que, si correspon, constitueixi l'escola, el centre o
l'acadèmia, per les infraccions que siguin imputables a l'escola,
el centre o l'acadèmia.
Article 5
Concurrència de responsabilitats
1. La responsabilitat per les accions o omissions tipificades en
aquesta llei és de naturalesa administrativa i no exclou la de cap
altre ordre.

4. Són infraccions molt greus les següents:
En matèria d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo:
a) Obtenir l'habilitació per a l'exercici de l'activitat basant-se
en informació o documentació falsa.
b) Incomplir les normes que es refereixen al nombre màxim
de passatgers.
c) Desobeir, oposar resistència o fer obstrucció al personal
que exerceix les tasques d'inspecció o control, de manera que
impedeixi l'exercici de l'activitat.
d) Cometre més de dues infraccions greus en el termini de
dos anys. En tal cas, la tercera i les següents seran considerades
molt greus.
En matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques:
a) Impartir coneixements de busseig en centres no
autoritzats.
b) Obtenir l'habilitació per a l'exercici de l'activitat basant-se
en informació o documentació falsa.
c) La prestació de cursos de busseig a menors d'edat sense
autorització del pare o la mare, tutor o tutora, o incomplint les
limitacions de profunditat.
d) L'incompliment de la normativa de seguretat per a la
pràctica d'activitats nàutiques i subaquàtiques.
e) La certificació de pràctiques bàsiques de seguretat i
navegació, de vela o de radiocomunicacions amb equips o
embarcacions que no reuneixin els requisits reglamentaris per
a això.
f) La falsedat en les dades contingudes en el certificat de
pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, de vela o de
radiocomunicacions per part de les escoles nàutiques.
g) Desobeir, oposar resistència o fer obstrucció al personal
que exerceix les tasques d'inspecció o control, de manera que
impedeixi l'exercici de l'activitat.

2. Les sancions que s'imposin a diversos subjectes a
conseqüència d'una mateixa infracció tenen caràcter
independent entre si, excepte en els supòsits de responsabilitat
solidària regulats en aquesta llei.
Article 6
Vinculació amb l'ordre jurisdiccional penal
No es poden sancionar els fets penalment o
administrativament en els casos en els quals s'apreciï identitat
de subjecte, fet i fonament.
Si en qualsevol moment del procediment sancionador els
òrgans competents jutgen que els fets també poden ser
constitutius d'ilAlícit penal, s'ha de comunicar aquesta
circumstància al ministeri fiscal i solAlicitar-li testimoni sobre
les actuacions practicades respecte de la comunicació.
En aquest supòsit, com també quan els òrgans competents
sàpiguen que es duu a terme un procés penal sobre els mateixos
fets, s'ha de solAlicitar a l'òrgan judicial una comunicació sobre
les actuacions adoptades.
Si es considera que en la infracció administrativa i la
infracció penal que pugui correspondre es presenten identitat de
subjecte, fet i fonament, l'òrgan competent per a la tramitació de
la infracció administrativa ha de resoldre la suspensió fins que
no recaigui la resolució judicial i ha de notificar-ho a la persona
interessada.
En tots els casos, els fets declarats provats per resolució
penal ferma vinculen els òrgans administratius respecte dels
procediments sancionadors que se substanciïn.
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Article 7
Extinció de la responsabilitat

Article 11
Criteris de graduació

La responsabilitat derivada de la comissió d'infraccions en
aquesta llei s'extingeix:
a) Per la mort de la persona física sancionada.
b) Pel compliment de la sanció imposada.
c) Per la prescripció de la infracció.
d) Per la prescripció de la sanció.

1. Les sancions s'han de determinar d'acord amb les
circumstàncies següents:
a) El grau de negligència o intencionalitat de la persona
infractora.
b) La reincidència en les infraccions comeses.
c) L'índole o la transcendència dels perjudicis causats.
d) El benefici que l'infractor ha obtingut o esperava obtenir
de la comissió de la infracció.
e) La persistència en la conducta ilAlícita.
f) El fet que la infracció comesa posi en perill la salut o les
vides humanes.
g) La comissió de dos o més fets tipificats dins del mateix
precepte legal quan no constitueixin infraccions diferents.

Article 8
Prescripció de les infraccions
1. El termini de prescripció de les infraccions és d'un any per a
les lleus, de dos anys per a les greus i de tres anys per a les molt
greus. El termini s'ha de comptar des de la realització de l'acte
o l'omissió de l'infractor.
2. El termini de prescripció s'interromp amb l'inici, amb
coneixement de la persona interessada, del procediment
sancionador.
Article 9
Sancions
Les sancions corresponents a les infraccions establertes en
el present article són les següents:
a) Infraccions lleus: advertència o multa de 60,00 a 500,00
euros.
b) Infraccions greus: multa de 500,01 a 5.000,00 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 5.000,01 a 60.000,00
euros.
En funció de les circumstàncies que es presentin en cada cas,
es pot imposar, a més, una o més de les següents sancions
accessòries:
a) Suspensió de les activitats per un període màxim de tres
mesos.
b) Retirada de l'autorització, no-renovació de l'autorització
o tancament de l'escola esportiva nàutica, l'acadèmia de
navegació, el centre d'arrendament de motos nàutiques per dies,
el centre de piragüisme o el centre d'immersió per un període
màxim de cinc anys.
c) Retirada de l'autorització o la paralització de l'activitat de
lloguer d'embarcacions d'esbarjo per un període màxim de cinc
anys.
Article 10
Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per la comissió d'infraccions
prescriuen en els següents termes: per infraccions lleus, a l'any;
per infraccions greus, als dos anys; per infraccions molt greus,
als tres anys.
2. L'inici del termini de prescripció de les sancions es computa
des del dia següent en què hagi assolit fermesa la resolució que
les imposa i s'interromp per l'inici, amb coneixement de la
persona sancionada, del procediment d'execució de la resolució
sancionadora.

2. Reparar la infracció comesa en el termini que s'assenyali en
el requeriment corresponent es considera una circumstància
atenuant.
Article 12
Òrgans competents
L'exercici de la potestat sancionadora correspon a la
conselleria amb competències en matèria de lloguer
d'embarcacions d'esbarjo i en matèria d'activitats nàutiques
recreatives i subaquàtiques (esportives i recreatives),
concretament l'han d'exercir:
a) Les resolucions per infraccions lleus corresponen a la
persona titular de la direcció general competent.
b) Les resolucions per infraccions greus o molt greus
corresponen a la persona titular de la conselleria.
Article 13
Termini de resolució
1. El termini màxim per notificar la resolució expressa serà d'un
any, que s'ha de computar d’ençà que s'adopta l'acord d'inici del
procediment sancionador.
2. Transcorregut aquest termini, tenint en compte les possibles
interrupcions del còmput per causes imputables a les persones
interessades o per la suspensió del procediment, s'ha de declarar
la caducitat del procediment, sense perjudici de l'obertura d'un
nou expedient, en el cas que no hagi prescrit la infracció.
Article 14
Actes d'inspecció
1. Les actes d'inspecció redactades pel personal habilitat a
l'efecte tenen la condició de document públic i tenen eficàcia
probatòria respecte dels fets que denunciïn, sense perjudici de
les proves que les persones puguin assenyalar o aportar en
defensa dels drets i interessos respectius.
2. Les actes han d'expressar les circumstàncies i els fets
relacionats amb la infracció presumpta, els mitjans tècnics
emprats per comprovar-los i les dades que identifiquin les
persones o entitats que intervinguin en la infracció detectada.
3. En el mateix acte d'aixecament s'ha de lliurar una còpia de
l'acta a la persona presumptament infractora. Si això no és
possible, s'han de fer constar a l'acta les circumstàncies que ho
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impedeixen i la còpia de l'acta s'ha de lliurar posteriorment en
notificar la incoació del procediment.

Disposició final única
Entrada en vigor

Article 15
Actuacions prèvies

Aquesta llei entra en vigor el dia següent d'haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1. L'òrgan competent per iniciar o resoldre el procediment,
abans d'adoptar l'acord d'iniciació, pot decidir dur a terme
actuacions prèvies necessàries per determinar si es presenten les
circumstàncies que en justifiquen l'inici.
2. Aquestes actuacions s'han d'orientar especialment a
determinar, amb la màxima precisió possible, els fets
susceptibles de motivar la incoació del procediment, la
identificació de la persona o de les persones que puguin ser
responsables i les circumstàncies rellevants que es presentin en
unes i en altres.

Palma, 20 de novembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Article 16
Mesures provisionals
Abans de l'inici del procediment sancionador, l'òrgan
competent en matèria marítima o d'activitats nàutiques i
subaquàtiques, si n'hi ha, en tenir coneixement de la presumpta
comissió d'infraccions qualificades com a greus o molt greus,
pot adoptar mesures provisionals en els casos d'urgència i per a
la protecció provisional dels interessos implicats, que hauran de
ser confirmades, modificades o aixecades en l'acord d'inici en
els termes que estableix l'article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Les mesures provisionals que es poden adoptar són les
següents:
a) La suspensió provisional de les activitats.
b) El decomís dels aparells de busseig.

RGE núm. 10585/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació del préstec del BEI (I). (Mesa de 26 de novembre de
2014).
RGE núm. 10586/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació del préstec del BEI (II). (Mesa de 26 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10587/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació del préstec del BEI (III). (Mesa de 26 de novembre
de 2014).

Disposició transitòria única

RGE núm. 10588/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació del préstec del BEI (IV). (Mesa de 26 de novembre
de 2014).

Els procediments iniciats anteriorment a l'entrada en vigor
d'aquesta norma s'han de regir per la normativa que els regulava
fins aleshores.
Igualment, les infraccions comeses abans de l'entrada en
vigor d'aquesta norma s'han de sancionar, si procedeix,
conforme a la normativa que les regulava fins aleshores.

RGE núm. 10605/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaques
solars a l'Hospital Universitari Son Espases. (Mesa de 26 de
novembre de 2014).

Disposició derogatòria
Queda derogat el capítol II del títol II (normes d'acció
economicoadministrativa en matèria d'activitats subaquàtiques)
de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives.

RGE núm. 10606/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlació fotovoltaica de l'Hospital Universitari Son Espases.
(Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10607/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
econòmic produït per les plaques solars a l'Hospital
Universitari Son Espases. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10608/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
econòmic per la instalAlació fotovoltaica de l'Hospital
Universitari Son Espases. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10609/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21 de
novembre. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
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Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Destinació del préstec del BEI (IV)
A quins projectes, amb quin cost per projecte i a quins
centres educatius de l'illa de Formentera es destinarà el préstec
del BEI que s'ha concedit al Govern de les Illes Balears?

Destinació del préstec del BEI (I)
Palma, a 21 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A quins projectes, amb quin cost per projecte i a quins
centres educatius de l'illa de Menorca es destinarà el préstec del
BEI que s'ha concedit al Govern de les Illes Balears?
Palma, a 21 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Plaques solars a l'Hospital Universitari Son Espases
Xifra de la lectura de comptadors de quilovats de les plaques
solars a l'Hospital Universitari Son Espases des de gener de
2011 fins a l'actualitat.

Destinació del préstec del BEI (II)
Palma, a 24 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A quins projectes, amb quin cost per projecte i a quins
centres educatius de l'illa de Mallorca es destinarà el préstec del
BEI que s'ha concedit al Govern de les Illes Balears?
Palma, a 21 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

InstalAlació fotovoltaica a l'Hospital Universitari Son Espases
Xifra de la lectura de comptadors de la instalAlació
fotovoltaica de l'Hospital Universitari Son Espases des de gener
de 2011 fins a l'actualitat.

Destinació del préstec del BEI (III)
Palma, a 24 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A quins projectes, amb quin cost per projecte i a quins
centres educatius de l'illa d'Eivissa es destinarà el préstec del
BEI que s'ha concedit al Govern de les Illes Balears?
Palma, a 21 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
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Estalvi econòmic produït per les plaques solars a l'Hospital
Universitari Son Espases
Estalvi econòmic produït per les plaques solars a l'Hospital
Universitari Son Espases des de gener de 2011 fins a l'actualitat.
Palma, a 24 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 10650/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Pla de gestió de lloc
d'importància comunitària de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10652/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
d'alerta escolar. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10653/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a connectivitat aèria a la nostra comunitat autònoma en
aquesta temporada baixa. (Mesa de 26 de novembre de 2014).

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Estalvi econòmic produït per la instalAlació fotovoltaica a
l'Hospital Universitari Son Espases
Estalvi econòmic produït per la instalAlació fotovoltaica de
l'Hospital Universitari Son Espases des de gener de 2011 fins a
l'actualitat.
Palma, a 24 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21
de novembre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 21 de novembre de 2014?
Palma, a 24 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 10654/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament normatiu de la Llei de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura. (Mesa de 26 de novembre
de 2014).
RGE núm. 10655/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis en
matèria d'immigració amb els ajuntaments. (Mesa de 26 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10656/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a premi a la qualitat i innovació en la gestió pública 2013.
(Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10657/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa d'inserció laboral per a aturats de llarga durada de
majors de 45 anys. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10658/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls i reactivació del Museu de Mallorca. (Mesa de 26 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10659/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre atur. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10660/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'indústria.
(Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10661/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas
i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a REB. (Mesa
de 26 de novembre de 2014).

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10610/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital
Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 26 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10662/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
joves amb discapacitats. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10663/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur de
l'antic Hospital Verge del Toro. (Mesa de 26 de novembre de
2014).
RGE núm. 10664/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió
del Consell de la Joventut de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre de 2014).

11510

BOPIB núm. 176 - 28 de novembre de 2014

RGE núm. 10665/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència parlamentària del Govern. (Mesa de 26 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10666/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores
aconseguides per a les Illes Balears als pressuposts generals.
(Mesa de 26 de novembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Programa d'alerta escolar

RGE núm. 10667/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a les esmenes als pressuposts generals. (Mesa
de 26 de novembre de 2014).

Com valora el conseller de Salut la posada en marxa del
Programa d'alerta escolar?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
A)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social
Quins són els vertaders interessos ocults que provoquen que
el Govern de les Illes Balears hagi decidit entregar l'edifici de
l'antic Hospital Verge del Toro a la tresoreria de la Seguretat
Social?

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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Connectivitat aèria a la nostra comunitat autònoma en aquesta
temporada baixa
Quina és la situació de la connectivitat aèria a la nostra
comunitat autònoma en aquesta temporada baixa?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 24 de novembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla de gestió de lloc d'importància comunitària de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera
Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, en
quin punt es troba la tramitació del Pla de gestió de lloc
d'importància comunitària (LIC) de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

E)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Desenvolupament normatiu de la Llei de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura
Quins són els objectius dels decrets que despleguen la Llei
6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i
aqüicultura a les Illes Balears?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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 els
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Convenis en matèria d'immigració amb els ajuntaments

Impuls i reactivació del Museu de Mallorca

Ens pot explicar el vicepresident del Govern l'objectiu dels
convenis signats amb diversos ajuntaments de les Illes Balears
en matèria d'immigració?

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per a l'impuls i la reactivació del Museu de Mallorca?
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

Palma, a 26 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
G)
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 els
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dades sobre atur

Premi a la qualitat i innovació en la gestió pública 2013
Què suposa per al Govern de les Illes Balears el premi a la
qualitat i in novació en la gestió pública de 2013 atorgat a la
Conselleria d'Administracions Públiques per l'Agència
d'Avaluació i Qualitat dels Serveis?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Com valora el Govern de les Illes Balears les dades sobre
atur que s'han publicat recentment?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
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 els
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 president del Govern de els Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pla d'indústria
Per quin motiu aquest govern no ha aprovat un pla
d'indústria?

Programa d'inserció laboral per a aturats de llarga durada majors
de 45 anys

Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Com s'articularà el programa d'inserció laboral per a aturats
de llarga durada majors de 45 anys?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

REB
En quin punt es troben les negociacions del REB?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Joves amb discapacitats

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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Assistència parlamentària del Govern
Sr. Conseller d'Administracions Públiques, està d'acord el
Govern de les Illes Balears amb el Govern d'Extremadura que
els membres del seu govern no cobrin les dietes per assistència
parlamentària?

Sra. Consellera de Familia i Serveis Socials, com pensa
resoldre el Govern el dèficit d'assistència que pateixen els joves
amb discapacitats a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 25 de novembre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Futur de l'antic Hospital Verge del Toro
Sr. Conseller de Salut, està disposat el Govern de les Illes
Balears a buscar un acord amb l'oposició per definir el futur de
l'antic Hospital Verge del Toro?

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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Millores aconseguides per a les Illes Balears als pressuposts
generals
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quines millores per a
les Illes Balears ha aconseguit en la tramitació del Projecte de
llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2015?
Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 25 de novembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
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 els
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Supressió del Consell de la Joventut de les Illes Balears
Quins mecanismes de participació dels joves de les Illes
Balears s'han habilitat després de la supressió del Consell de la
Joventut de les Illes Balears?

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de els Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Suport a les esmenes als pressuposts generals
Sr. President, donaran suport els senadors del PP a les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista als pressuposts
generals de l'Estat per a 2015?
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Palma, a 26 de novembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Social l'inici de l'expedient de revisió de l'edifici de l'antic
Hospital Verge del Toro de Maó?
Palma, a 20 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 10577/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a antic
Hospital Verge del Toro (I), a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10578/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a antic
Hospital Verge del Toro (II), a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10579/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a antic
Hospital Verge del Toro (III), a contestar davant la Comissió
de Salut (Mesa de 26 de novembre de 2014).
Palma, a 265 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Antic Hospital Verge del Toro (III)
El Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó
estaven assabentats de la renúncia del Govern de les Illes
Balears a convertir l'antic Hospital Verge del Toro de Maó en
un centre sociosanitari i que havia solAlicitat la seva reversió a
la Tresoreria de la Seguretat Social?
Palma, a 20 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió de
Salut.
Antic Hospital Verge del Toro (I)
Per quina raó el Govern de les Illes Balears ha renunciat a
donar un ús sociosanitari a l'edifici de l'antic Hospital Verge del
Toro de Maó?
Palma, a 20 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Ordre de Publicació
RGE núm. 10526/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a solució per als estalviadors afectats pel cas de Fórum
Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA i Arte i Naturaleza
Gespart, SL, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10528/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desqualificació d'habitatges protegits per l'IBAVI,
amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 26 de novembre de 2014).
RGE núm. 10551/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a adquisició del llegat bibliogràfic de l'Editorial Moll, SL, en
liquidació, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 26 de novembre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 oral davant la Comissió de
Salut.
Antic Hospital Verge del Toro (II)
Amb quin consens social o polític ha comptat el Govern de
les Illes Balears per solAlicitar a la Tresoreria de la Seguretat

RGE núm. 10575/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impedir la inversió de l'edifici de l'antic Hospital
Verge del Toro a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
amb tramitació davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència). (Mesa de 26 de novembre de 2014).
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Solució per als estalviadors afectats pel cas de Fórum Filatélico,
SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA y Arte y Naturaleza Gespart,
SL
Han passat quasi vuit anys des de la intervenció judicial de
les empreses Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza,
situació que va afectar 477.351 famílies i els va fer perdre els
seus estalvis, en la seva majoria petits estalviadors, dels quals
3.000 són de les Illes Balears.
Els darrers anys, altres comunitats com la d’Aragó, el País
Valencià, Múrcia, Galícia o Ceuta han aprovat, per unanimitat
de tots els grups polítics, proposicions no de llei com la que ara
s’exposa. El Parlament de les Illes Balears hauria de mostrar el
seu suport a una solució efectiva per als afectats de les Illes
Balears i de tot l’Estat.
Quasi vuit anys després, el procediment de liquidació
concursal es troba paralitzat en la pràctica, sent ineficaç davant
un macroprocés d’aquestes dimensions, així com en una
conjuntura econòmica desfavorable com l’actual. Darrere tot
això hi ha 470.000 persones esperant justícia, de les quals ja
n’han mort un nombre important donada la seva avançada edat.
És urgent que l’Estat, com a ens permanent, aprovi com més
aviat millor una solució per a aquest greu problema social.
Les dades avui, completament constatades per les
administracions concursals sobre les famílies que han perdut els
seus estalvi i el tipus de productes que aquestes empreses
comercialitzaven, demostren el seu caràcter popular i la seva
pertinença a estrats socials, en la seva majoria, humils.
El paper i responsabilitat de l’Estat és central en la recerca
d’una solució. Per això, és urgent resoldre el problema d’una
manera beneficiosa per a la ciutadania i per a la dignitat i
credibilitat de l’Estat de Dret.
Des de la Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa”
formada per ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros) i per la Federació de Clients d’Afinsa i Fórum
Filatélico i que, en el seu conjunt, agrupa i defensa més del 50%
de les famílies afectades, s’ha fet una proposta consistent que el
Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través del Institut de
Crèdit Oficial (ICO), dirigeixi als consumidors i usuaris una
oferta d’adquisició, per un determinat percentatge dels seu valor
nominal, de les quantitats reconegudes com a crèdit en els
respectius procediments concursals en curs de Fórum Filatélico
SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA i Arte y Naturaleza Gespart,
SL (aquesta fórmula ja s’ha aplicat en altres casos com, per
exemple, en el de la cooperativa Promoción Social de Viviendas
-PSV).

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport i
solidaritat amb els petits estalviadors afectats pel cas de les
empreses Fórum Filatélico SA, Afinsa Bienes Tangibles SA i
Arte i Naturaleza Gespart SL, i insten el Govern de l’Estat a:
1. La recerca d’una solució per a aquests petits estalviadors,
que els permeti avançar en la major brevetat possible cap a la
finalització dels respectius procediments judicials.
2. Valorar detingudament i, si s’estima oportú, acceptar i dur
a terme, la proposta plantejada per la “Plataforma Unitaria
Solución Fórum-Afinsa” per tal de cercar una solució als
afectats, consistent que el Ministeri d’Economia i
Competitivitat, a través del Institut de Crèdit Oficial (ICO),
dirigeixi a qui ostenta la condició de consumidor i usuari una
oferta d’adquisició de les quantitats reconegudes com a crèdit
en els respectius procediments concursals en curs.
Palma, a 18 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Desqualificació d’habitatges protegits per l’IBAVI
La seu de l’Ibavi al carrer Manuel Azaña de Palma s’ubica
en els baixos d’un edifici d’habitatges públics executat pel
mateix Ibavi.
Aquesta empresa pública ha realitzat obres d’ampliació cap
el primer pis ocupant habitatges protegits, canviant el seu ús i
inhabilitant-los per a la destinació per a la qual es construïren i
qualificaren.
A la vista de les demandes existents d’habitatges socials i a
la vista també de la legislació sobre habitatges de protecció
pública, 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 que reposi els habitatges reformats al seu ús inicial
i els adjudiqui amb un procediment obert i transparent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deduir les responsabilitats polítiques i
administratives que pertoquin en el cas que la desclassificació
dels habitatges públics que no s’hagi obtingut.
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Palma, a 12 de novembre de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Palma, a 19 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Adquisició dels llegat bibliogràfic de l’Editorial Moll, SL en
liquidació

Motivació del procediment d'urgència: Davant les notícies
aparegudes avui dia 20 de novembre a la premsa de Menorca
relatives que el Govern de les Illes Balears ha renunciat a donar
un ús sociosanitari a l'edifici de l'antic hospital Verge del Toro
de Maó i que ja s'ha iniciat l'expedient de reversió a la
Tresoreria de la Seguretat Social i ateses les reivindicacions
constants en aquella illa que el Pla d'Usos redactat l'any 2010 en
posés en marxa per la necessitat evident d'un centre d'aquestes
característiques a la zona de llevant de Menorca, el Grup
Socialista presenta per urgència una proposició no de llei per
impedir l'esmentada reversió.

L’Editorial Moll es troba en concurs de creditors, fase de
liquidació. Entre els seus actius es troba un fons bibliogràfic
immens. Es calcula que hi pot haver fins a 800.000 volums.
L’Editorial Moll no és una empresa qualsevol, ni tan sols
una editorial qualsevol i per tant el seu llegat bibliogràfic
tampoc no és un llegat qualsevol.
L’Editorial Moll és la historia de la cultura dels darrers
vuitanta any de Balears. Una d’aquelles estranyes coses que té
aquest país, una fàbrica de fer llibres en català de més de 80
anys d’història.

Impedir la reversió de l’edifici de l’antic Hospital Verge del
Toro a la Tresoreria General de la Seguretat Social
Exposició de motius

Dins els seu fons bibliogràfic hi ha les Rondaies
Mallorquines d'En Jordi des Racó (pseudònim de Mossèn
Antoni Maria Alcover), el Diccionari Català-Valencià-Balear
(un autèntic monument a la nostra llengua pròpia) i tots els
autors balears de les darreres dècades (Llorenç Villalonga,
Marià Villangómez, Llorenç Moyà, Francesc de Borja Moll,
Antoni Maria Alcover, Pau Faner, Joan Mascaró, Rafel Ginard,
Miquel A. Riera….).
El Govern balear a preguntes d’aquest grup parlamentari ha
manifestat que està gestionant la compra dels drets d’autors, la
qual cosa, tot i ser positiva, és clarament insuficient, ja que no
contempla l’adquisició d’aquest fabulós fons de llibres, un
autèntic tresor cultural.
Per tot això i davant la insuficiència de la resposta
governamental, proposam la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb l’administració concursal de la
mercantil “Editorial Moll, SL” la compravenda del llegat
bibliogràfic, entès com els llibres que romanen en propietat de
l’”Editorial Moll, SL” així com dels drets d’autor i una vegada
ho hagi adquirit:
a.- Procedeixi a fer un catàleg dels llibres en depòsit i en
servi quatre colAleccions per a cada una de les Illes Balears.
b.- La resta de llibres sigui distribuït entre les escoles i
biblioteques de les Illes Balears.

Davant les notícies aparegudes amb data de 20 de novembre
de 2014, relatives a la renúncia del Govern de les Illes Balears
a donar un ús sociosanitari a l’edifici de l’antic Hospital Verge
del Toro de Maó, així com que s’ha iniciat l’expedient de
reversió a la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Grup
Socialista en el Parlament de les Illes Balears constata que el
Partit Popular, una vegada més, va enganar els ciutadans en la
campanya electoral de 2011 quan reclamava aquest ús com una
prioritat en el seu programa.
També és un engany les vegades que el Grup Popular ha
votat a favor de les diverses iniciatives que s’han presentat en
el Parlament perquè l’edifici pogués mantenir la seva condició
pública i el seu ús sociosanitari, però a la vegada no s’ha fet res
des del l’actual Govern de les Illes Balears perquè això fos així
i, entre tant, l’edifici de cada vegada està més deteriorat.
En la legislatura anterior, a més de convertir l’annex de
l’Hospital en centre de salut, l’any 2010, es va elaborar un Pla
d’Usos que consolidava l’activitat sociosanitària al Verge del
Toro i permetia també estalviar en lloguers al Govern de les
Illes Balears i al Consell de Menorca perquè unificava tots els
serveis actualment dispersos d’aquestes dues administracions
dedicats a serveis socials.
En aquests moments consideram que aquesta infraestructura
encara és necessària a Menorca, fonamentalment a la zona de
Maó i que els menorquins hem de mantenir la nostra
reivindicació, és per aquest motiu que el Grup Socialista
presenta la següent
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a paralitzar la reversió de l’edifici de l’antic
hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa immediatament el Pla d’Usos
Sociosanitaris per al Verge del Toro elaborat l’any 2010.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar en el pressupost de 2015 d’una partida
pel projecte arquitectònic de conversió del edifici de l’antic
hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari.
Palma, a 20 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
C)

SolAlicitud d'habilitació dels dilluns i els dissabtes per a la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de
règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques
i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre de 2014, atès l'escrit RGE núm. 10673/14, del
Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert als
articles 67.2 del Reglament de la cambra, acorda d'admetre a
tràmit la solAlicitud d'habilitació dels dilluns i els dissabtes als
efectes de la tramitació de la proposició de llei esmentada,
publicada en aquest BOPIB; i de sotmetre'l a la consideració de
la Junta de Portaveus.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 10543/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora del finançament (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre
d'enguany) per la Pregunta RGE núm.10610/14, relativa a
Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social
(publicada en aquest BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

SolAlicitud de sessions extraordinàries durant el mes de
gener per tal de procedir a l'estudi, el debat i l'aprovació, si
pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim
sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre de 2014, atès l'escrit RGE núm. 10674/14, del
Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert als
articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, acorda d'admetre a tràmit la
solAlicitud de celebració de sessions extraordinàries durant el
mes de gener per tal de tramitar la proposició de llei esmentada,
publicada en aquest BOPIB; i, consegüentment, sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la inclusió en l’ordre del
dia de la sessió plenària que n’ha de resoldre, abans que finalitzi
el present període de sessions.

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 9081/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10649/14, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència de les
iniciatives no legislatives, la interpelAlació esmentada, relativa
a política general en matèria educativa, es tramiti per aquest
procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Acord en relació als dies per assumptes propis del personal
del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre de 2014, atesa la proposta del cap de Recursos
Humans, de data 19 de novembre de 2014, relativa a la
modificació de l’apartat referit als dies de permís per assumptes
propis en relació amb els acords en matèria de personal,
inclosos en els acords 2012-2013 de la Mesa negociadora en
relació amb les matèries objecte de debat i negociació amb
motiu de l’aplicació al personal del Parlament de les Illes
Balears dels Decrets Llei 5/2012, d’1 de juny, i 10/2012, de 31
d’agost, acorda d’aprovar l'acord següent:
"Dies de permís per assumptes propis
Els funcionaris del Parlament de les Illes Balears podran
gaudir de 7 dies de permís per assumptes propis anuals, en lloc
dels 6 dies de què disposen actualment, així s’augmenta en un
el nombre total dels dies esmentats, tal com s’ha aprovat per als
funcionaris de l’Administració General de l’Estat, per al
personal al servei de les comunitats autònomes i
d’Administració Local i, en general, per a tot aquell personal al
qual sigui d’aplicació l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
directament o supletòriament.
L’aprovació d’augmentar un dia de permís per assumptes
propis es fa en aplicació de la disposició addicional cinquena de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, que
estableix que en tot el que no estigui regulat o previst al present
estatut o al desenvolupament que hi faci la Mesa del Parlament,
s’aplicaran, amb caràcter supletori, la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic o les lleis que les substitueixin.
Finalment, quan s’estimi oportú i adequat es modificarà la
redacció de l’article 36 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears, en el sentit següent: “El personal al servei
del Parlament de les Illes Balears té dret a un màxim de set dies
de permís a l’any per assumptes propis...”.
D’acord amb l’establert a l’article 60.2 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s’acorda d’informar
la Junta de Personal de l’acord adoptat i d’ordenar-ne la
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears”.
Palma, a 26 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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