BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
DL. PM. 558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

27 de febrer de 2015

VIII legislatura

Núm. 188

SUMARI
1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 7737/14, relativa a participació en la gestió juntament amb el coordinador i facilitador d'slots i bonificació de taxes
pel seu nou sistema de finançament en els aeroports de la nostra comunitat autònoma.
12320
B) RGE núm. 7106/14, relativa a inversions estatutàries.

12320

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 2545/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a polítiques en matèria de lluita contra la corrupció.

12320

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) RGE núm. 1633/15, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a traspàs de la competència en promoció
turística.
12320
B) RGE núm. 1634/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
dels visitants als espais naturals.
12321
C) RGE núm. 1635/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral
de turisme 2015-2025.
12321

12314

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015

D) RGE núm. 1644/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
l'ocupació juvenil.
12321
E) RGE núm. 1647/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació d'IB3.
12321
F) RGE núm. 1652/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sobrecostos de
les factures de Son Espases.
12321
G) RGE núm. 1638/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat
amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
12321
H) RGE núm. 1642/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou premi Start Up
Bit.
12321
I) RGE núm. 1648/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transparència respecte
del finançament.
12322
J) RGE núm. 1651/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
publicoprivats del Pla Junckers.
12322
K) RGE núm. 1636/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en
matèria portuària prevista a l'ens Ports de les Illes Balears.
12322
L) RGE núm. 1637/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la
facturació a tercers per part del Servei de Salut.
12322
M) RGE núm. 1639/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió al
compartiment de facilitat financera del Fons de finançament a comunitats autònomes.
12322
N) RGE núm. 1640/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Factoria
d'innovació a Menorca.
12322
O) RGE núm. 1641/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornada amb motiu
del Dia europeu del telèfon únic d'emergències 112.
12322
P) RGE núm. 1809/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment del codi ètic
del PP.
12323
Q) RGE núm. 1643/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del sector públic.
12323
R) RGE núm. 1653/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a endeutament del Govern
de les Illes Balears.
12323
S) RGE núm. 1808/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats al Partit Popular.
12323

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
A) RGE núm. 1288/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a un millor turisme.

12323

1.5. INFORMACIONS
A) Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, de drets i garanties de la persona en el procés de morir
12323

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015

12315

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 10064/14, relativa a servei de correu ordinari porta a porta a les urbanitzacions del municipi de Llucmajor.
12324

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) RGE núm. 1689/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou programa a IB3 TV.
12324
B) RGE núm. 1727/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3
Televisió durant l'any 2014.
12324
C) RGE núm. 1728/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a full de ruta d'IB3
Ràdio.
12324
D) RGE núm. 1729/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió de l'esport
balear.
12324
E) RGE núm. 1730/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
pressupost a l'any 2014.
12325
F) RGE núm. 1731/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament
bancari del grup IB3 l'any 2014.
12325
G) RGE núm. 1732/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectiu d'ingressos
comercials.
12325
H) RGE núm. 1733/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la
programació autonòmica.
12325
I) RGE núm. 1739/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del Mandat
Marc d'IB3.
12325
J) RGE núm. 1740/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'assessorament
lingüístic.
12325
K) RGE núm. 1742/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu
del Govern i del partit.
12326
L) RGE núm. 1741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes de debat
d'IB3.
12326

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 10405/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de l'article 26 de la Llei 6/1997, del sòl rústic.
12326
B) RGE núm. 10528/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desqualificació d'habitatges protegits per l'IBAVI.

12326

12316

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015

2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, davant la Comissió de Turisme, sobre la privatització d'AENA (RGE núm.
8093/14).
12326
B) Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre
els resultats acadèmics del curs 2013-2014, em relació amb els tres cursos anteriors, en especial d'aquelles matèries no lingüístiques que
s'han impartit en anglès, d'acord amb el decret TIL, així com sobre l'absentisme i la conflictivitat escolar (RGE núm. 4402/14, rectificat
amb l'escrit RGE núm. 4518/14).
12326
C) Compareixença de la Sra. Inger Enkvist, catedràtica de Filologia Hispànica, membre del Consell Suec d'Educació, en relació amb
la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces polítiques representades,
així com la d'entitats i de persones expertes que es considerin convenients.
12327

2.5. INFORMACIÓ
A) Ajornament de l'elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament
legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
12327
B) Rebuig de l'escrit RGE núm. 10311/14, de solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Salut, sobre el caos generat a
l'atenció primària de salut arran de la reducció de mitjans humans.
12327
C) Rebuig de l'escrit RGE núm. 614/15, de solAlicitud de compareixença del conseller de Salut, sobre la caòtica situació en què es
troben les urgències dels hospitals públics de les Illes Balears.
12327
D) Rebuig de l'escrit RGE núm. 4591/14, de solAlicitud de compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, sobre les dades
de sinistralitat laboral.
12327

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
A) RGE núm. 2200/15, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i els diputats no adscrits, per la qual s'estableix el marc
regulador dels processos d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma (procediment
d'urgència).
12328

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 2123/15, del Grup Parlamentari MÉS, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2545/14, relativa a lluita contra la
corrupció.
12330

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 1846/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plataforma
denominada Punt Neutre (I).
12331
B) RGE núm. 1847/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plataforma
denominada Punt Neutre (II).
12331
C) RGE núm. 1848/15, 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 13 de febrer.
12332
D) RGE núm. 1869/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de suport a les
cooperatives del treball.
12332
E) RGE núm. 1870/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de suport a les
cooperatives del treball (II).
12332
F) RGE núm. 1871/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de suport a les
cooperatives del treball (III).
12332

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015

12317

G) RGE núm. 2051/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autònoms i empreses
públiques eliminades.
12332
H) RGE núm. 2151/15, 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 20 de febrer.
12332

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2277/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels
contractes indefinits.
12333
B) RGE núm. 2278/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
ocupació.
12333
C) RGE núm. 2279/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra
l'intrusisme en el transport terrestre.
12334
D) RGE núm. 2280/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la grip.
12334
E) RGE núm. 2281/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi rebut per l'EBAP
en relació amb el material didàctic per al llenguatge igualitari.
12334
F) RGE núm. 2282/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places per a
persones dependents a Mallorca.
12334
G) RGE núm. 2283/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'habitatge per a 2015.
12334
H) RGE núm. 2284/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Diada de les
Illes Balears.
12334
I) RGE núm. 2285/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte "sabor
mediterrani" presentat al Fòrum Turisme i Salut.
12335
J) RGE núm. 2286/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Estiu.
12335
K) RGE núm. 2287/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
l'escletxa salarial entre homes i dones.
12335
L) RGE núm. 2288/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desigualtat social
a les Illes Balears.
12335
M) RGE núm. 2289/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les
famílies amb privacions materials.
12335
N) RGE núm. 2290/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels
treballadors en atur.
12335
O) RGE núm. 2291/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Autoritat Portuària de
Balears.
12336
P) RGE núm. 2292/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
explotació laboral.
12336
Q) RGE núm. 2294/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a frau laboral.
12336

PP.

R) RGE núm. 2295/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament ilAlegal del
12336

12318

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2050/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suspensió de les mesures reguladores de l'activitat dels monitors i
entrenadors de l'esport base.
12336
B) RGE núm. 2101/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reserva marina a Sa Dragonera.

12337

C) RGE núm. 2150/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2195/15), del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de la
filosofia en els currículums d'ESO i batxillerat.
12338

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A PREGUNTES
A) A la InterpelAlació RGE núm. 5623/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a política general
sobre costes.
12338
B) A la InterpelAlació RGE núm. 8353/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a política general
sobre costes.
12338
C) A la InterpelAlació RGE núm. 5275/13, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a política general de fondejos.
12339
D) A la Pregunta RGE núm. 1281/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a professors que han
sofert descomptes de part del sou per haver fet vaga (I).
12339
E) A la Pregunta RGE núm. 1427/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes lingüístics
en pàgina web.
12339
F) A la Pregunta RGE núm. 3864/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina del personal
docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, febrer de 2014.
12340
G) A la Pregunta RGE núm. 4756/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a paga extraordinària d'antiguitat
ensenyament concertat (II).
12340
H) A la Pregunta RGE núm. 6716/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres educatius
concertats.
12340
I) A la Pregunta RGE núm. 8380/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental, VI.
12340
J) A la Pregunta RGE núm. 8381/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental, VII.
12340
K) A la Pregunta RGE núm. 8483/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, juliol i agost 2014.
12341
L) A la Pregunta RGE núm. 8780/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Teatre del Born de
Ciutadella (I).
12341
M) A la Pregunta RGE núm. 8781/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Teatre del Born de
Ciutadella (II).
12341
N) A la Pregunta RGE núm. 8782/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Teatre del Born de
Ciutadella (III).
12341
O) A la Pregunta RGE núm. 8798/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (II).
12341
P) A la Pregunta RGE núm. 8799/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits d'especialitats
lingüístiques (III).
12342
Q) A la Pregunta RGE núm. 8801/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (V).
12342

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015

12319

R) A la Pregunta RGE núm. 8940/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes elèctrics
al CEIP Sant Jordi.
12342
S) A la Pregunta RGE núm. 9874/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions per a la lluita
contra la processionària (III).
12342
T) A la Pregunta RGE núm. 11417/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius orals.
12342
U) A la Pregunta RGE núm. 11773/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a expedients de
seguretat alimentària 2013.
12342
V) A les Preguntes RGE núm. 574/15 i 575/15, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a formació dual
(I i II).
12342
X) A la Pregunta RGE núm. 1176/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
12343

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les preguntes
12343
amb solAlicitud de resposta escrita RGE 3841/14 a 3847/14, 3849/14 a 3852/14, 9010/14 i 9961/14 a 9963/14.
B) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE 11454/14, 11490/14 a 11492/14 i 11582/14 a 11584/14.
12343
C) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, de drets garanties de la persona en el procés de morir;
obertura del termini de presentació d'esmenes i tramitació directa i en lectura única.
12343
D) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 8246/14 i 8809/14.

12343

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015

12344

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015

12344

12320

BOPIB núm. 188 - 27 de febrer de 2015
A la seu del Parlament, 24 de febrer de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 7737/14, relativa a participació en la
gestió juntament amb el coordinador i facilitador d'slots i
bonificació de taxes pel seu nou sistema de finançament en els
aeroports de la nostra comunitat autònoma, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"Primer. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al
Govern de l'Estat que procedeixi a la valoració del cost que fins
ara provocava la gestió de coordinació i facilitació de franges
horàries que ha vingut realitzant AENA a fi de repercutir aquest
descens de costos de funcionament amb una bonificació de
taxes aeroportuàries i de navegació en els aeroports de la nostra
comunitat autònoma equivalent a la descàrrega de les tasques
que fins ara tenia encomanades íntegrament AENA per aquest
concepte.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2545/14,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a polítiques en matèria de
lluita contra la corrupció.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas
i Colom.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Administracions Públiques, Juan M. Lafuente i Mir.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Miquel A. Mas i
Juan M. Lafuente.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer les modificacions legals i administratives pertinents
per tal que les administracions autonòmica, insulars i locals, i
les entitats econòmiques i socials de la nostra comunitat
autònoma participin juntament amb el coordinador i facilitador
de franges horàries, a més dels aeroports respectius, en la gestió
de les seves pròpies franges horàries, per a una major
participació d'institucions pròpies i descentralització en la gestió
dels aeroports de la nostra comunitat autònoma."
A la seu del Parlament, 24 de febrer de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 7106/14, relativa a inversions estatutàries,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les accions polítiques i jurídiques
necessàries per tal de garantir el compliment de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears pel que fa a les inversions
estatutàries."

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 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1633/15, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a traspàs de la competència en promoció turística.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.

B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1634/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment dels visitants als
espais naturals. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
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 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1652/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a sobrecostos de les factures de Son
Espases. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
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 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1635/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de turisme 20152025. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1638/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat amb l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de
2015).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1644/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució de l'ocupació
juvenil. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
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'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1642/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou premi Start Up Bit.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1647/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informació d'IB3. (BOPIB núm. 186, de 13
de febrer de 2015).

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 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1648/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transparència respecte del finançament.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1639/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adhesió al compartiment de
facilitat financera del Fons de finançament a comunitats
autònomes. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1651/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projectes publicoprivats del
Pla Junckers. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1640/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Factoria d'innovació a Menorca.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1636/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió en matèria portuària
prevista a l'ens Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
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 de Turisme i Esports.
O)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1641/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornada amb motiu del Dia
europeu del telèfon únic d'emergències 112. (BOPIB núm. 186,
de 13 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1637/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment de la facturació a
tercers per part del Servei de Salut. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).

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 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

P)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1809/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compliment del codi ètic del PP. (BOPIB
núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1643/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del sector
públic. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 1288/15, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a un millor turisme. (BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1653/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a endeutament del Govern de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1808/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a irregularitats al Partit Popular.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
1410/15, de drets i garanties de la persona en el procés de
morir.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2015, prengué en consideració, per assentiment, la
proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, MÉS i pels diputats no
adscrits (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de
2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10064/14, relativa a servei de correu ordinari porta a
porta a les urbanitzacions del municipi de Llucmajor, amb les
esmenes RGE núm. 1867/15 i 1868/15, del Grup Parlamentari
MÉS, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

B)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1727/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3 Televisió
durant l'any 2014. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta l’administració
competent en la prestació del servei postal universal que demani
de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA que restableixi
el servei ordinari porta a porta a les urbanitzacions de les Illes
Balears afectades per la implantació del repartiment per
recollida personal a les oficines de Correus o a través de bústies
pluridomiciliàries i, si n’és el cas, a modificar les disposicions
legals necessàries a fi de fer-ho possible."
A la seu del Parlament, 24 de febrer de 2015.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

C)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1728/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a full de ruta d'IB3 Ràdio.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1689/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a nou programa a IB3 TV. (BOPIB
núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

D)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1729/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió de l'esport balear.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1730/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
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pressupost a l'any 2014. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015).
H)
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1733/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la programació
autonòmica. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1731/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament bancari
del grup IB3 l'any 2014. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1739/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del Mandat Marc
d'IB3. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

G)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1732/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a objectiu d'ingressos
comercials. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1740/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei d'assessorament
lingüístic. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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K)

B)

La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1742/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu del
Govern i del partit. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10528/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a desqualificació
d'habitatges protegits per l'IBAVI. (BOPIB núm. 176, de 28 de
novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
La Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
1741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programes de debat d'IB3.
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en funcions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, sobre la privatització d'AENA
(RGE núm. 8093/14).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de febrer de 2015, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat del director general de Ports i Aeroports, de la cap
de Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10405/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de l'article 26
de la Llei 6/1997, del sòl rústic. (BOPIB núm. 175, de 21 de
novembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre els resultats acadèmics del curs 2013-2014, em
relació amb els tres cursos anteriors, en especial d'aquelles
matèries no lingüístiques que s'han impartit en anglès, d'acord
amb el decret TIL, així com sobre l'absentisme i la
conflictivitat escolar (RGE núm. 4402/14, rectificat amb l'escrit
RGE núm. 4518/14).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2015,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del director general
d'Educació i Cultura, de la directora general d'Ordenació,
Innovació i Formació Professional, del director de l'Institut
d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), de la cap
de Gabinet i del cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 10311/14, de solAlicitud de
compareixença urgent del conseller de Salut, sobre el caos
generat a l'atenció primària de salut arran de la reducció de
mitjans humans.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de la Sra. Inger Enkvist, catedràtica de
Filologia Hispànica, membre del Consell Suec d'Educació, en
relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes
les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es considerin convenients.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de febrer de 2015, rebutjà, per 5 vots a favor, 9
en contra i cap abstenció, la solAlicitud de compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de 2015,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Inger Enkvist, qui
informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Rebuig de l'escrit RGE núm. 614/15, de solAlicitud de
compareixença del conseller de Salut, sobre la caòtica situació
en què es troben les urgències dels hospitals públics de les Illes
Balears.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 de febrer de 2015, rebutjà, per 5 vots a favor, 8
en contra i cap abstenció, la solAlicitud de compareixença
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Ajornament de l'elaboració del dictamen del Projecte de
llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de
2015, acordà, conformement amb l'article 73.2 del Reglament
de la cambra, l'alteració de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 4591/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat,
sobre les dades de sinistralitat laboral.

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de
2015, rebutjà, per 5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, la
solAlicitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2015, d'acord amb els articles 130, 100 i 101
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 2200/15, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista i MÉS i els diputats no adscrits, per la qual
s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia
personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de
protecció o reforma (procediment d'urgència).
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Els Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i els
diputats no adscrits, Antoni Pastor i Cabrer i Margalida Font i
Aguiló , d'acord amb l'article 130 del Reglament de la cambra,
presenten la proposició de llei següent, per a la qual solAliciten
procediment d'urgència.
PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL S'ESTABLEIX
EL MARC REGULADOR DELS PROCESSOS
D'AUTONOMIA PERSONAL DE MENORS QUE HAN
ESTAT SOTMESOS A UNA MESURA DE
PROTECCIÓ O REFORMA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 39 de la Constitució Espanyola, primer dels
dedicats per la nostra Carta Magna a consagrar els principis
rectors de la política social i econòmica, estableix que els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la
família i recull que els nens gaudiran de la protecció prevista en
els acords internacionals que vetllen pels seus drets.
En aquest principi rector, que ha de guiar l'actuació de tots
els poders públics, s'inspiren la motivació i el contingut
d'aquesta llei, ja que té com a objectiu bàsic la protecció
d'aquells menors que han estat sota la protecció de les
administracions públiques que, en aconseguir la majoria d'edat,
es troben en una situació de vulnerabilitat social que els
impossibilita viure de forma autònoma o amb les garanties
suficients per a això.
L'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en
l'àmbit de la defensa i la promoció dels drets socials dels
ciutadans de les Illes Balears, estableix que l'actuació de la
comunitat de les Illes Balears haurà de centrar-se
primordialment, entre altres, en els àmbits corresponents a la
defensa integral de la família, la protecció específica i la tutela
social del menor, i l'assistència social a les persones que
sofreixin marginació, pobresa o exclusió social.

L'Estatut, en l'article 30 apartats 13, 15, 16 i 39, atribueix a
la comunitat la competència exclusiva en matèria de joventut,
disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinades
a la joventut, acció i benestar social, desenvolupament
comunitari i integració, polítiques d'atenció a les persones i als
colAlectius en situació de pobresa o necessitat social, protecció
social de la família, conciliació de la vida familiar i laboral i
protecció de menors.
Per la seva banda, l'article 70 apartats 4, 8 i 16 de l'Estatut
atribueix com a competències pròpies dels Consells Insulars els
serveis socials i assistència social, desenvolupament comunitari
i integració, polítiques d'atenció a les persones i als colAlectius
en situació de pobresa o necessitat social, tutela, acolliment i
adopció de menors, joventut i disseny i aplicació de polítiques,
plans i programes destinades a la joventut.
La Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i
dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears
assenyala que en l'exercici de les competències en matèria de
promoció i protecció dels drets de les persones menors d'edat,
les actuacions públiques i privades han d'impulsar el
desenvolupament d'una política integral d'atenció i protecció a
les persones menors d'edat que activi els recursos per a la
cobertura de les necessitats bàsiques de salut, educació,
habitatge, cultura, oci i la compensació de tota falta que pugui
impedir o limitar el desenvolupament personal i social i
l'autonomia de la persona menor d'edat així com procurar una
major eficàcia de l'acció protectora mitjançant una planificació
integral de totes les actuacions dirigides al sector d'infància i
joventut d'àmbit autonòmic, insular i local.
La Llei 10/2006, de 26 juliol, Integral de la joventut de les
Illes Balears en el seu article 2.2 assenyala que els programes i
les accions de les polítiques de joventut han de posar una èmfasi
especial entre els i les joves més desfavorits, especialment en
aquells amb problemes d'adaptació, amb discapacitats i en
situació o risc d'exclusió social. Aquesta Llei aposta per
l'adopció d'una perspectiva transversal basada en la
interinstitucionalitat entre les administracions implicades i la
incidència dels agents socials que actuen directa o indirectament
sobre la joventut.
Ha de destacar-se la previsió realitzada en l'Avantprojecte de
Llei d'actualització de la legislació de protecció a la infància,
que desenvolupa el principi rector de l'actuació administrativa
que l'Administració realitzi la preparació per a la vida
independent per als joves extutelats, qüestió de gran importància
social i de la qual ja hi ha bones pràctiques d'Entitats Públiques
i del Tercer Sector a Espanya. En aquest sentit l'avantprojecte
preveu que les Entitats Públiques oferiran programes de
preparació per a la vida independent per als joves majors d'edat
que hagin estat sota una mesura de protecció i ho necessitin. En
aquest sentit es preveu que els joves tutelats podran estar
inclosos en aquests programes des de dos anys abans del
cessament de la mesura i continuaran una vegada complerta la
majoria d'edat, amb el compromís de participació activa i
aprofitament per part dels mateixos. Els programes hauran de
propiciar seguiment socioeducatiu, allotjament, inserció
sociolaboral, suport psicològic i ajudes econòmiques.
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Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte la configuració del marc jurídic
d'actuació de la comunitat, en el disseny de mesures i actuacions
dirigides a possibilitar la cobertura de necessitats bàsiques,
personals i formatives dels joves, sobre els quals s'exerceixi o
s'hagi exercit alguna actuació protectora o judicial, a causa de
la seva situació de risc, desemparament o conflicte social per
facilitar la seva integració social i laboral.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. Els joves d'edat compresa entre els 18 i els 23 anys en risc
d'exclusió social que no tenen suport familiar, especialment
aquells joves que han estat objecte d'una mesura de protecció o
de reforma que no poden retornar a la seva família nuclear i que
han d'assumir un procés d'autonomia personal, que tinguin el
seu domicili o residència al territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. També aquells joves que romanent en la
seva família nuclear, es faci necessari la seva inclusió en un
programa d'autonomia personal.
2. Aquesta llei és aplicable a tot l'àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i a totes les
administracions públiques de les Illes Balears competents.
Article 3
Prioritat administrativa
En totes les polítiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s'establirà la prioritat dels joves amb un programa
d'autonomia personal per accedir als programes, les activitats,
les prestacions o les ajudes que es tracti, sempre que siguin
adequades a la seva situació personal, social i/o familiar i
compleixin els requisits establerts pels programes d'autonomia
personal.
Article 4
Programes de preparació per a la vida independent
Les Entitats Públiques oferiran programes de preparació per
a la vida independent per als joves majors d'edat que hagin estat
sota una mesura de protecció i/o reforma i ho necessitin. Els
joves podran estar inclosos en aquests programes des de dos
anys abans del cessament de la mesura i continuaran una vegada
complerta la majoria d'edat, amb el compromís de participació
activa i aprofitament per part d’aquests. Els programes hauran
de propiciar seguiment socioeducatiu, allotjament, inserció
sociolaboral, suport psicològic i ajudes econòmiques.
Article 5
Àmbits d'actuació
Les administracions públiques competents han d'orientar les
seves polítiques cap a la preparació per a la vida independent
per als joves majors d'edat que hagin estat sota una mesura de
protecció i/o reforma que ho necessitin. Per a això es garantirà:
a) El seguiment socioeducatiu dels joves inclosos dins dels
programes d'autonomia personal com una actuació
imprescindible per donar suport durant tot el procés
d'emancipació dels joves.
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b) L'accés a l'ensenyament reglat obligatori i postobligatori
així com l'accés tant a la formació professional bàsica i, si
escau, l'accés a la formació de grau mitjà i superior.
c) El desenvolupament de programes d'acompanyament
laboral i d'inserció sociolaboral i el foment de la colAlaboració
amb l'àmbit públic i privat per a la inserció laboral dels joves.
d) L'ordenació i organització dels recursos d'habitatge
existents així com la posada a la disposició de pisos
d'emancipació per a joves a partir dels 18 anys vinculant la seva
estada al seu programa d'autonomia personal i pisos de suport
al seguiment personal dels joves. Igualment es facilitarà als
joves l'accés a habitatges de lloguer de forma autònoma.
e) Una renda mensual lligada al compliment del programa
d'autonomia personal i l'import de la qual serà adaptat atenent
a les necessitats i circumstàncies del beneficiari.
Article 6
Prolongació d'estades als centres després de la majoria
d'edat
A fi d'afavorir el procés d'integració en desenvolupament,
continuar l'atenció dispensada i mantenir els suports
psicosocials que siguin precisos, podrà perllongar-se la
permanència en un centre dels qui, acollits en règim residencial,
arribin a la majoria d'edat. Aquesta prolongació podrà
acordar-se quan els qui arribin a la majoria d'edat reuneixin els
següents requisits:
a) Hagin romàs en acolliment residencial fins a aquest
moment.
b) Hagin demostrat una positiva adaptació a aquest recurs i
capacitat de viure de forma responsable.
c) Manquin de suport familiar suficient i mitjans per a la
seva independència.
d) Ho solAlicitin voluntàriament, comprometent-se per escrit
a implicar-se al programa d'autonomia personal que a aquest
efecte hagi d'establir-se, així com a continuar o iniciar una
activitat laboral o acadèmica.
La inclusió al programa de prolongació d'estades s'acordarà
per períodes d'un any, i com a màxim fins que el jove compleixi
els vint-i-un anys, mitjançant el procediment formal que es
determini a aquest efecte, sempre que al centre, propi o
colAlaborador existeixin places vacants o previsió sobre aquest
tema.
Article 7
Confidencialitat de les actuacions
En les actuacions i els procediments relacionats amb els
joves objecte d'aquesta llei, es protegiran la seva intimitat, els
seus valors i creences i la confidencialitat de les seves dades
personals, així com de qualsevol persona que estigui sota la seva
guarda i custòdia amb estricte respecte a les disposicions
contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
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Diputats no adscrits:
Antoni Pastor i Cabrer.
Margalida Font i Aguiló.

Article 8
ColAlaboració entre administracions
Les administracions competents han d'establir i aplicar
criteris de coordinació interinstitucional que impedeixin la
duplicitat de les actuacions per satisfer el mateix servei.
Les administracions competents, dins del seu àmbit
competencial i territorial respectiu, promouran la implicació de
les entitats locals en la difusió del coneixement, de la
informació i dels recursos entre els potencialment interessats, i
de l'existència dels programes d'autonomia o emancipació que
aquesta llei estableix, i la seva colAlaboració activa en la difusió,
l'aplicació i l'eficàcia d'aquests programes. A aquest efecte, es
podran establir convenis de colAlaboració interadministrativa
que siguin pertinents.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2123/15, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 2545/14, relativa a lluita contra
la corrupció. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Article 9
Entitats d'iniciativa social
Les administracions competents fomentaran la colAlaboració
amb les entitats privades sense ànim de lucre que contribueixin
al compliment dels objectius previstos en aquesta llei, en els
termes establerts legalment.
Disposició addicional primera
El Govern de la comunitat de les Illes Balears elaborarà en
el termini màxim de 12 mesos des de l'endemà a l'entrada en
vigor d'aquesta llei, un pla integral que inclogui les accions i els
objectius per fer realitat l'existència d'una xarxa de suport eficaç
per als joves inclosos en un programa d'autonomia personal.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació de desenvolupament
Es faculta al Govern de les Illes Balears perquè dicti quantes
disposicions siguin necessàries per a l'aplicació i el
desenvolupament d'aquesta llei.
Disposició final segona
Normativa sobre la renda mensual
El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria de serveis socials, en el termini màxim de
18 mesos elaborarà la normativa que reguli la renda mensual
que recull l’article 5.e) d’aquesta llei.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de febrer de 2015.
Pel Grup Parlamentari Popular:
Margalida Cabrer i González.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Francesca L. Armengol i Socías.
Pel Grup Parlamentari MÉS:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2545/14,
relativa a lluita contra la corrupció, la moció següent.
Lluita contra la corrupció
1. El Parlament de les Illes Balears vol fer un públic
reconeixement i agraïment als servidors públics de
l’Administració de Justícia (magistrats, fiscals,...) que han
excelAlit en la seva feina en la lluita contra la corrupció. Són
mereixedors del reconeixement social.
2. El Parlament de les Illes Balears elaborarà una proposició de
llei de reforma de l’article 330.4 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, suprimint la possibilitat que els magistrats de la Sala
Civil i Penal puguin ser proposats per aquells sobre els quals
tendran competències per jutjar les seves possibles actuacions
criminals.
3. El Parlament de les Illes Balears elaborarà una proposició de
llei per tal de reformar el sistema electoral i incloure el
denominat sistema de llistes obertes.
4. El Parlament de les Illes Balears reformarà el Reglament del
Parlament per tal que qualsevol ciutadà pugui consultar online
les despeses de tots els diputats, les seves declaracions de renda
i patrimoni, la seva agenda i tenguin límit de tres legislatures.
5. El Parlament de les Illes Balears elaborarà una proposició de
llei per tal que els càrrecs executius de lliure designació per tal
que qualsevol ciutadà pugui consultar online les despeses dels
càrrecs, les seves declaracions de renda i patrimoni, la seva
agenda, tenguin el límit de dos mandats i a la vegada hagin de
passar un control parlamentari previ d’idoneïtat.
6. El Parlament de les Illes Balears elaborarà una proposició de
llei de transparència que permeti a tots els ciutadans poder
consultar online qualsevol despesa pública.
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7. El Parlament de les Illes Balears constata l’elevadíssim nivell
de corrupció que va amarar l’administració autonòmica de la
legislatura 2003-2007, afectant múltiples conselleries i el seu
president. Per tot això, el Parlament de les Illes Balears
condemna de forma rotunda aquelles pràctiques vergonyoses i
vergonyants de corrupció de la legislatura del “quadrienni
negre” 2003-2007 que constituïren un autèntic saqueig de les
arques públiques.

RGE núm. 2051/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autònoms
i empreses públiques eliminades. (Mesa de 25 de febrer de
2015).
RGE núm. 2151/15, 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 20 de febrer.
(Mesa de 25 de febrer de 2015).

8. Així mateix el Parlament de les Illes Balears també
condemna de forma rotunda els altres casos de corrupció que
han aparegut els darrers anys, especialment al Consell de
Mallorca en la legislatura 2003-2007, però també a les altres
administracions locals, en especials els ajuntaments.
9. El Parlament de les Illes Balears constata que els nivells de
corrupció i progrés econòmic, social i cultural són indestriables,
per la qual cosa la lluita contra la corrupció no sols és un
imperatiu moral, sinó també un evident interès públic.
10. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a la
responsabilitat de tot el cos social en la lluita per una societat
justa, honrada i lliure de corrupció a tots els nivells.
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Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Plataforma denominada Punt Neutre (I)

Palma, a 20 de febrer de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Quins criteris establirà la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per seleccionar els centres i els usuaris que
s'incorporen a la plataforma denominada Punt Neutre?
Palma, a 16 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1846/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plataforma denominada Punt Neutre (I). (Mesa de 25 de febrer
de 2015).

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 els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 1847/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plataforma denominada Punt Neutre (II). (Mesa de 25 de
febrer de 2015).

Plataforma denominada Punt Neutre (II)

RGE núm. 1848/15, 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 13 de febrer.
(Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 1869/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de suport
a les cooperatives del treball. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 1870/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de suport
a les cooperatives del treball (II). (Mesa de 25 de febrer de
2015).
RGE núm. 1871/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla de suport
a les cooperatives del treball (III). (Mesa de 25 de febrer de
2015).

Quins criteris establirà la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per designar el personal per a la coordinació i la
colAlaboració amb l'Intef durant els processos d'integració,
formació i participació dels usuaris a la plataforma Punt Neutre?
Palma, a 16 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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.

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 Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 13
de febrer

Pla de suport a les cooperatives del treball (III)

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 13 de febrer de 2015?

Quina és la dotació econòmica que preveu el Pla de suport
a les cooperatives?
Palma, a 17 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 16 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

G)

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 Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Autònoms i empreses públiques eliminades

Pla de suport a les cooperatives del treball
En quina situació es troba l'anunciat Ple de suport a les
cooperatives del treball?

Quins organismes autònoms i empreses públiques ha
eliminat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
Palma, a 17 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 17 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
E)
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 Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 20
de febrer

Pla de suport a les cooperatives del treball (II)
Quan pensa el Govern presentar, i sobretot posar en marxa,
el Pla de suport a les cooperatives?
Palma, a 17 de febrer de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 20 de febrer de 2015?
Palma, a 23 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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RGE núm. 2290/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció
dels treballadors en atur. (Mesa de 25 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
RGE núm. 2277/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució dels contractes indefinits. (Mesa de 25 de febrer de
2015).
RGE núm. 2278/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre ocupació. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2279/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra l'intrusisme en el transport terrestre. (Mesa de
25 de febrer de 2015).

RGE núm. 2291/15, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Autoritat
Portuària de Balears. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2292/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a explotació laboral. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2294/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a frau laboral.
(Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2295/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament
ilAlegal del PP. (Mesa de 25 de febrer de 2015).

RGE núm. 2280/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de la grip. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2281/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi rebut
per l'EBAP en relació amb el material didàctic per al
llenguatge igualitari. (Mesa de 25 de febrer de 2015).

Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 2282/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places per a persones dependents a Mallorca. (Mesa de 25 de
febrer de 2015).
RGE núm. 2283/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'habitatge per a 2015. (Mesa de 25 de febrer de
2015).

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.
Evolució dels contractes indefinits
Com valora el Govern de les Illes Balears l'evolució dels
contractes indefinits?

RGE núm. 2284/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Diada de les Illes Balears. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2285/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte "sabor mediterrani" presentat al Fòrum Turisme i
Salut. (Mesa de 25 de febrer de 2015).

Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

RGE núm. 2286/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola
d'Estiu. (Mesa de 25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2287/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
augment de l'escletxa salarial entre homes i dones. (Mesa de
25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2288/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desigualtat social a les Illes Balears. (Mesa de 25 de febrer de
2015).
RGE núm. 2289/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a les famílies amb privacions materials. (Mesa de 25
de febrer de 2015).

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.
Dades sobre ocupació
Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre ocupació que s'han conegut recentment?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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 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.

Lluita contra l'intrusisme en el transport terrestre

Places per a persones dependents a Mallorca

Quines actuacions ha acordat el Govern de les Illes Balears
i el sector per lluitar contra el possible intrusisme en el transport
terrestre?

Quantes places crearà el Govern de les Illes Balears a l'illa
de Mallorca per al colAlectiu de persones dependents?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D)
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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla d'habitatge per a 2015

Evolució de la grip
Ens pot explicar el conseller de Salut les dades de l'evolució
de la grup durant la campanya 2014-2015?

Quin és el contingut del Pla d'habitatge del Govern de les
Illes Balears per a 2015?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Premi rebut per l'EBAP en relació amb el material didàctic per
al llenguatge igualitari
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre el premi obtingut per l'EBAP al millor material didàctic
per al llenguatge igualitari en els documents de l'administració
que concedeix l'INAP?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la Diada
de les Illes Balears celebrada recentment?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Projecte "Sabor mediterrani"Apresentat al Fòrum Turisme i Salut

Desigualtat social a les Illes Balears

Ens pot explicar el conseller de Salut en què consisteix el
projecte "Sabor mediterrani" que es va presentar en el darrer
Fòrum de Turisme i Salut?

Què fa la Conselleria d'Economia i Competitivitat per reduir
la desigualtat social a les Illes Balears?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
J)
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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Suport a les famílies amb privacions materials

Escola d'Estiu
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de l'escola d'Estiu que es ve prestant a les dependències de la
Conselleria d'Administracions Públiques en els darrers anys?

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, creu que les
famílies que pateixen privacions materials han rebut durant
aquesta legislatura el suport que necessiten per assolir les seves
despeses bàsiques?
Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

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.

Augment de l'escletxa salarial entre homes i dones

Protecció dels treballadors en atur

Com s'explica la Sra. Consellera de Família i Serveis Socials
l'augment de l'escletxa salarial entre homes i dones?

Com s'explica el Govern de les Illes Balears la protecció
dels treballadors en atur?

Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Finançament ilAlegal del PP

O)

Com valora el Sr. President el presumpta finançament
ilAlegal del PP a través de comissions?

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

Palma, a 25 de febrer de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Autoritat Portuària de Balears
Té previst el Govern incidir davant l'Autoritat Portuària de
Balears en favor de les reivindicacions de les institucions
eivissenques de retorn del port vell a la ciutat d'Eivissa?

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Palma, a 24 de febrer de 2015.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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 les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Explotació laboral
Sr. President, quines mesures contra l'explotació laboral ha
articulat el seu govern?

RGE núm. 2050/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suspensió de les mesures reguladores de l'activitat dels
monitors i entrenadors de l'esport base, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de
febrer de 2015).
RGE núm. 2101/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reserva marina a Sa Dragonera, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
25 de febrer de 2015).
RGE núm. 2150/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
2195/15), del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació de la filosofia en els currículums d'ESO i
batxillerat, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de febrer de 2015).

Palma, a 24 de febrer de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 25 de febrer de 2015.
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.

Q)

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

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.

Frau laboral

De suspensió de les mesures reguladores de l'activitat dels
monitors i entrenadors de l'esport base

Què fa el Govern de les Illes Balears contra el frau en
matèria laboral?
Palma, a 25 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Dia 30 de juliol de l’any passat el Consell Superior de
l'esport va emetre el resultat de l'estudi que dóna compliment al
mandat de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en
relació amb la naturalesa jurídica i l'enquadrament en el camp
d'aplicació de la Seguretat Social de l'activitat desenvolupada
pels clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
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 les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

De l'esmentat estudi destaca la consideració del caràcter
laboral de les relacions entre els clubs i les entitats esportives i
les persones que presten serveis retribuïts i, per tant, la
naturalesa dels imports percebuts, independentment de la
quantia. La proposta que realitza l'estudi és la regularització de
les parts mitjançant el contracte a temps parcial. Només de
manera excepcional es contempla la concurrència de relacions
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de voluntariat i, per tant, la no consideració de salari de les
quantitats percebudes.
La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se
sustenta en gran part en l'esport de base, fillets i filletes que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. El paper dels
entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l'esport no professional,
en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada.
La majoria dels clubs esportius de les Illes poden cada dia
obrir les portes i apropar l'esport a la ciutadania perquè compten
amb la colAlaboració desinteressada de molts voluntaris i
voluntàries que, de manera altruista i amb grans dosis d'ilAlusió
i passió per l'esport, fan possible que centenars
de fillets i filletes puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs
solen ser bastant modestos i les retribucions del personal que
colAlabora es redueixen, en la majoria de vegades, a una
aportació per cobrir les despeses necessàries per realitzar
l'activitat. Alguns estudis demostren que el nostre sistema
esportiu es basa en un 70% amb el treball voluntari i un 30%
amb el treball professional.
La legislació actual entén el voluntariat com una relació
simplement laboral, amb tot el que això implica d'alt cost
administratiu, econòmic i burocràtic. A la Unió Europea, en
canvi, s'estan implantant altres models, com l'anomenat “Pocket
Money”, que permeten obtenir una remuneració simbòlica a qui
dedica una part del seu temps a la formació d'esportistes
amateurs. En aquest sentit creiem que s’hauria de treballar per
adaptar i millorar la regulació d’aquest colAlectiu a partir dels
nous models europeus, que reconeixen l'important paper del
voluntariat i l'incentiven amb beneficis fiscals i de simplificació
administrativa.
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Segona. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aturar de forma immediata les inspeccions a l'esport
base per al compliment a la disposició addicional dotzena i les
mesures incloses en l’estudi del Consell Superior de l’Esport
(que havien de començar l'1 de novembre de 2014), i de les
quals es podrien derivar sancions socialment injustes i
econòmicament inassumibles.
Tercera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a estudiar i proposar diverses alternatives per regular
convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit
laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les
activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i de les
entitats esportives. Alhora s'insta també el Govern a crear un
model de voluntariat, com per exemple el “pocket money”
establert a la Unió Europea, amb l’objectiu de reconèixer la
figura del voluntari i regularitzar la seva activitat en l’àmbit de
la formació esportiva, a través dels clubs sense ànim de lucre.
Quarta. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar un pla de Suport Econòmic, Tècnic i
Formatiu a l’Esport Base on hi hagi implicat tant el Consell
Superior d'Esports i les comunitats autònomes, com les
federacions esportives nacionals i autonòmiques i el teixit
associatiu del sector.
Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

L’aplicació imminent de les mesures de regularització
implantades pel Govern de l’Estat generen greus perjudicis a la
xarxa de clubs esportius, i fins i tot posen en perill la seva
supervivència en molts casos. Entre d’altres perjudicis
comportarà incrementar les despeses derivades de la pràctica
esportiva de base gairebé en un 50%; eliminar de cop la
important funció social d'interès general que exerceixen els
clubs de base -el que inevitablement conduirà a la desaparició
de molts d'ells- o, en el millor dels casos, els abocarà a
l'empobriment. L'efecte immediat de tot això serà l'augment de
la desigualtat d'oportunitats en matèria esportiva, que limitarà
i vetarà una part important de la població a no poder exercir el
seu dret a l'esport en condicions d'igualtat per motius de renda.
En definitiva, les conseqüències que es deriven del mandat
de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització, són molt
negatives per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a
l'esport de base i per als nostres joves, per la qual cosa el Grup
Parlamentari MÉS fa les següents propostes de resolució:
Primera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a suspendre les mesures contemplades en l’estudi derivat
de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització, en especial la que
es refereix a la regularització via contracte parcial dels
entrenadors i monitors dels equips no professionals, i a crear un
règim especial i específic que s’adeqüi a la realitat esportiva.

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 Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Reserva Marina a Sa Dragonera
Les captures de peix al litoral del municipi d'Andratx són
cada vegada més minses, tant en quantitat com en qualitat, ja
que els exemplars tenen manco pes i talla. Després de parlar
amb moltes persones representatives de totes les parts que
formen aquest ampli sector, sembla que existeix un gran
consens al respecte de crear una reserva marina a Sa Dragonera,
ja que si bé s’han pres fins a la data algunes mesures tals com
l’ampliació de vedes, aquestes no són suficients.
L’experiència acumulada a la nostra comunitat en altres
indrets de les Illes on s’han delimitat petites àrees per deixar que
el peix es reprodueixi amb total tranquilAlitat i sense la pressió
de la pesca, demostra que amb molts pocs anys tota una àmplia
zona es veu beneficiada: és l'èxit de les reserves marines, entre
les quals destaca per exemple El Toro, al municipi veí de
Calvià.
Pescadors professionals, recreatius i altres possibles sectors
com el del turisme cada vegada demanden més espais on tant
residents com visitants puguin gaudir d’un fons marí ple de
vida, de biodiversitat. Tots aquests són motius pels quals
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l'Ajuntament d'Andratx per unanimitat ha solAlicitat al Govern
que estudiï la creació d'una reserva marina a Sa Dragonera.

formen part de la nostra cultura i que contribueixen a formar
ciutadans crítics, autònoms i independents.

I per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
proposició no de llei:

És per això que el Grup Parlamentari PSIB-PSOE presenta
la següent

El Parlament de les Illes Balears, donat que es tracta
d'aigües interiors de la seva competència, insta el Govern que
encomani un informe als serveis tècnics de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre la conveniència
i la viabilitat de crear una reserva marina de màxima protecció
a Sa Dragonera.

Proposició no de llei

Palma, a 19 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures per reforçar l’ensenyament de la
filosofia en el currículum de l’educació secundària i el
batxillerat, que s’ha vist reduït amb l’entrada en vigor de la
LOMQE.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que entre les mesures de reforç de la filosofia en
l’educació secundària i el batxillerat es portin a terme les
següents:
• Que la història de la filosofia de 2n de batxillerat sigui
assignatura obligatòria a totes les modalitats.
• Que la nova assignatura de filosofia de 4t d’ESO sigui
d’oferta obligatòria a tots els centres.

C)
Palma, a 16 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Recuperació filosofia en els currículums d’ESO i batxillerat

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS
I A PREGUNTES

Exposició de motius
El curs 2014-2015 ha entrat en vigor la Llei Orgànica per a
la millora de la qualitat educativa (LOMQE), que no ha comptat
amb el mínim consens ni polític ni social que es requereix per
donar estabilitat al sistema educatiu espanyol.
Aquesta llei planteja una important reducció de l’estudi de
la filosofia en els plans d’estudis de secundària i batxillerat;
entre d’altres coses, la història de la filosofia queda relegada a
assignatura optativa a totes les modalitats de segon de
batxillerat. Tots aquests supòsits s’han vist confirmats aquest
mes de gener amb la publicació per part del Ministeri del Reial
Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el
currículum bàsic d’aquestes etapes educatives.

Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 5623/12, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a
política general sobre costes. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol
de 2012).
Atesa l'extensió de la resposta, es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
B)

Per altra banda, la reducció de l’estudi de la filosofia va en
contra de nombrosos acords i recomanacions del Consell
d’Europa, de la Unió Europea i de la UNESCO i ha provocat un
important rebuig en la comunitat educativa.

A la InterpelAlació RGE núm. 8353/12, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a
política general sobre costes. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre de 2012).

També va en contra del dictamen 172/2013, de 18 d’abril de
2013, del Consell d’Estat i del Consell Escolar de l’Estat, de dia
24 de gener de 2013, en favor de la filosofia que suggereixen la
reconsideració del tractament de la història de la filosofia en la
LOMQE i que sigui contemplada com a troncal a tots els
batxillerats, o almanco com a obligatòria al batxillerat
d’Humanitats i Ciències Socials. Aquests organismes també es
defineixen en contra de la desaparició de l’ètica a 4t d’ESO i
demanen que s’imposi com a obligatòria en algun moment.

El Govern central ha aprovat el projecte de llei de costes.
L'afectació sobre la part més sensible del nostre territori i la
nostra economia és molt important, és per això que el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació a la política general sobre costes.

En aquests moments s’estan confeccionant els currículums
de la nostra comunitat autònoma i estem a temps de redreçar
una situació amb la qual es volen minimitzar uns estudis que

Cal fer una lectura positiva de a modificació de la Llei de
costes ja que, entre d'altres aspectes:
a) Millora la regulació de l'activitat econòmica de serveis al
litoral, conciliant aquesta activitat amb la protecció del litoral.
b) Es promouen millores dirigides a l'eficiència energètica
i l'estalvi d'aigua.
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c) Es redefineixen conceptes i es reconeix l'especificitat de
Formentera, com es venia reivindicant des de feina molt de
temps.
Es dóna una major seguretat jurídica ampliant els terminis
de concessions i d'autoritzacions per a activitats del domini
públic.

•

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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preguntes que s'han anat plantejant en matèria de fondejos
sobre posidònia.
La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic, a través del Gabinet de Presidència, va
enviar al Ministeri de Defensa la informació dels fondejos
regulats i prohibits establerts als plans de gestió, la
delimitació dels espais protegits Xarxa Natura 2000 i dels
espais naturals protegits en format shape per a la seva
inclusió a les cartes nàutiques i els derroters.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la InterpelAlació RGE núm. 5275/13, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a política
general de fondejos. (BOPIB núm. 199, de 24 de maig de
2013).

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
de Medi Ambient sobre la política en matèria de fondejos sobre
posidònia.
En aquesta legislatura, la política en matèria de protecció de
l'espècie protegida Posidònia Oceànica s'ha materialitzat amb
l'aplicació de les següents línies estratègiques:
A) Conservació i vigilància de l'espècie amb les actuacions
següents:
• Vigilància de les praderies de posidònia i assistència tècnica
de fondeig als fons arenosos dels LIC (llocs d'importància
comunitària) marins de la platja d'Illetes de Formentera al
Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
• Vigilància de les praderies de posidònia i assistència als
fondejos ecològics dels LIC (llocs d'importància
comunitària) marins de les Illes Balears.
• Vigilància de les praderies de posidònia i servei de fondejos
al Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.
• Vigilància realitzada per part del Servei d'Agents de Medi
Ambient destinats als parcs naturals de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera i al Parc Nacional Marítimoterrestre de
Cabrera.
• Actuació d'un protocol de vigilància conjunta entre el
SEPRONA (Guàrdia Civil), Demarcació de Costes i la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per als
LIC (llocs d'importància comunitària) marins de les Illes
Balears.
B) Informació i conscienciació:
• A les zones de fondejos LIC el servei prestat pels
concessionaris que han donat el servei d'ha informat
puntualment de les condicions de fondejos a les zones LIC.
Aquest servei d'informació s'ha reforçat amb el lliurament
de tríptics informatius sobre les condicions de fondeig. Els
tríptics informatius s'han repartit entre els ports esportius de
les Illes Balears.
• El concessionari del servei de vigilància de les zones LIC
marines ha donat el servei de Call Center durant la
temporada de quatre mesos en què s'ha donat servei
d'assessorament en matèria de fondejos sobre posidònia.
• L'IBANAT ha coordinar el servei de fondejos al Parc
Nacional Marítimoterrestre de Cabrera, així com tota la
informació adient per als usuaris dels fondejos ubicats al
parc.
• El punt d'informació ambiental (PIA) de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha resolt totes les

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1281/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a professors
que han sofert descomptes de part del sou per haver fet vaga
(I). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
A quants professors, desglossats per illes i per dies, se'ls ha
descomptat part del sou per haver fet vaga el 16 de setembre
de 2013?
El nombre de professors als quals s'ha descomptat part del
sou per haver fet vaga el 16 de setembre de 2013 és el següent:
Mallorca: 4.394
Menorca: 694
Eivissa: 866
Formentera: 73
Això fa un total de 6.027 professors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1427/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes
lingüístics en pàgina web. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de
2014).
Al marge de si els centres educatius estan obligats o no a
tenir lloc web i a penjar-hi documents, quins centres educatius
sufragats amb fons públics tenen publicats a la seva pàgina
web els seus projectes lingüístics?
Durant el curs 2013/2014 hi havia un total de seixanta
centres que tenien penjat el seu projecte lingüístics (PTIL) en el
seu web o blog, d'entre els quals 21 eren instituts d'educació
secundària obligatòria, i la resta concertats, 32 públics i 2
privats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
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F)
A la Pregunta RGE núm. 3864/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
del personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, febrer de 2014. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014).
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
personal docent que es tramita a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, el mes de febrer de 2014, i quina va ser
la quantitat total de l'esmentada nòmina aquest mes?
El nombre de persones total que constaven en nòmina de
personal docent en les de febrer de 2014 va ser de 11.216.
La quantia total de la nòmina d'aquest mes va ser de
30.978.971,48 euros.

pendents, incloses les despeses de funcionament dels mesos de
novembre i desembre, es troben validats per la Intervenció
General i pendents de pagament a la Direcció General del
Tresor. Es preveu dur a terme el pagament de les despeses
esmentades a final d'aquest mes de gener a través del Fons de
Liquiditat Autonòmic.
Addicionalment s'adjunta llistat amb el detall per centres,
d'altres conceptes que estaran pendents de pagament a finals del
mes de gener.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
El llistat esmentat a la resposta es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació

I)
A la Pregunta RGE núm. 8380/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental, VI. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).

G)
A la Pregunta RGE núm. 4756/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a paga extraordinària
d'antiguitat ensenyament concertat (II). (BOPIB núm. 150, de
9 de maig de 2014).
Quin és el deute total del Govern quant a la paga
extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei, vigent entre
2009 i 2014, contemplada a l'Acord de la Mesa de
l'Ensenyament Concertat de les Illes Balears de dia 8 de juliol
de 2008?

Quina és la quantia total que haurà de pagar la CAIB, en
concepte de costes, salaris de tramitació i indemnitzacions, si
es coles sentències no fermes actuals per acomiadaments nuls
i improcedents en la reestructuració del sector públic
instrumental de les Illes Balears?
No es pot respondre anticipadament a aquesta qüestió,
perquè depèn de diversos condicionants com, entre altres,
l'existència o no de condemna en costes o la data de la sentència
que esdevingui ferma.
Palma, 4 de febrer de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Paga extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei (V
Conveni) 2.989.905,55 euros (suspesa fins a 31 de desembre de
2015, d'acord amb l'article 23 de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2015).

Ordre de Publicació
Nota: L'import inclou la cotització per quota patronal a la
Seguretat Social.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 6716/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres
educatius concertats. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Quin és el deute, detallat per conceptes, per anys i per
centres, del Govern de les Illes Balears amb els titulars dels
centres educatius concertats de les Illes Balears?
A data 15 de gener de 2015 es troben abonades totes les
despeses de funcionament dels centres concertats, que no han
modificat unitats el mes de setembre, fins el mes d'octubre. Des
de la UGE s'han tramitat els expedients de modificació de
concerts derivats de l'inici del nou curs escolar 2014/2015.
Aquesta tramitació es troba finalitzada i tots els pagaments

J)
A la Pregunta RGE núm. 8381/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental, VII. (BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de
2014).
Quina valoració fa el Govern de les Illes balears de la
sentència del Tribunal Suprem de dia 18/06/2014, sobre
l'acomiadament de treballadors no fixos de l'administració
pública i quines repercussions tindrà sobre els recursos
presentats?
El Govern de les Illes Balears respecta la Sentència del
Tribunal Suprem de 18 de juny de 2014, però no la comparteix,
perquè suposa un canvi de criteri respecte d'una doctrina del
mateix Tribunal plenament consolidada, amb un capgirament
interpretatiu tan dr'astic que pot suposar una vulneració dels
principis de seguretat jurídica i igualtat. Pel que fa a les
repercussions respecte dels recursos presentats en els
procediments en marxa, dependrà del criteri que, d'ara en
endavant, adopti el Tribunal, perquè es tracta de recursos no
presentats per les empreses i, en aquest moment, no és possible
quantificar-ne l'impacte final.
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Palma, 4 de febrer de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

M)
A la Pregunta RGE núm. 8781/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Teatre del
Born de Ciutadella (II). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 8483/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, juliol i agost 2014. (BOPIB núm.
166, de 19 de setembre de 2014).

Quina és la quantitat total que el Govern ha acordat que
aportarà per a l'equipament del Teatre del Born de Ciutadella?
Un màxim de 400.000 euros.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els
mesos de juliol i agost de 2014 als hospitals públic i
fundacions? Se solAlicita especificació per hospitals o
fundacions i per mes.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
Àrea quirúrgica

Juliol

Agost

HUSE

1.898

1.077

HSLL

1.030

636

HM

613

503

HCIN

482

432

HGMO

538

424

HCM

709

635

HFO

24

22

N)
A la Pregunta RGE núm. 8782/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Teatre del
Born de Ciutadella (III). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).
Quina és l'aportació que el Govern de les Illes realitzarà el
2014 per a l'equipament del Teatre del Born de Ciutadella?
Cap. La primera aportació serà l'any 2015.
La previsió n'és la següent:
Any 2015: 100.000 euros.
Any 2016: 100.000 euros.
Any 2017: 100.000 euros.
Any 2018: 100.000 euros.

El conseller de Salut
Martí Sansaloni i Oliver.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

L)
A la Pregunta RGE núm. 8780/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Teatre del
Born de Ciutadella (I). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de
2014).
En quina data s'ha acordat l'aportació econòmica del
Govern per a l'equipament del Teatre del Born de Ciutadella?
En el Consell de Direcció de l'Institut d'Estudis Baleàrics de
dia 15 de desembre de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

O)
A la Pregunta RGE núm. 8798/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (II). (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).
Per què la mesura dels canvis als requisits per poder
impartir classes a les especialitats lingüístiques no s'aplica a
les concertades i privades?
Es tractava d'una convocatòria dirigida únicament i
exclusivament a la cobertura de places d'interinitat a l'àmbit
públic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
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P)

Atesa l'extensió de la resposta, queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

A la Pregunta RGE núm. 8799/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (III). (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).

T)

Per què la mesura dels canvis als requisits per poder
impartir classes a les especialitats lingüístiques s'ha establert
en 27 mesos d'antiguitat?
Es va seguir un criteri antic del Ministeri d'Educació que,
quan tenia les competències en aquesta matèria, venia a equipar
tres cursos d'experiència docent en una especialitat amb la
titulació requerida per impartir-la (curs equivalent a nou mesos
de docència).

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 11417/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius
orals. (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
U)

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

A la Pregunta RGE núm. 11773/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a expedients
de seguretat alimentària 2013. (BOPIB núm. 179, de 19 de
desembre de 2014).

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 8801/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a requisits
d'especialitats lingüístiques (V). (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
L'entitat APABAL ha assessorat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats en relació amb els canvis als requisits
per poder impartir classes a les especialitats lingüístiques?
No consta que la conselleria demanàs cap informe a
APABAL sobre aquest assumpte.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 8940/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a problemes
elèctrics al CEIP Sant Jordi. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre
de 2014).
Quines actuacions està duent a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per tal de solucionar els
problemes de la instalAlació elèctrica del CEIP Sant Jordi
d'Eivissa?
Són els tècnics de l'ajuntament els que estan estudiant les
possibles solucions per arreglar el problema.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 9874/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions per a
la lluita contra la processionària (III). (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).

V)
A les Preguntes RGE núm. 574/15 i 575/15, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
formació dual (I i II). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de
2014).
Quina és la realitat avui de la formació dual a Menorca,
Eivissa i Formentera, explicitant centres formatius, especialitat
formativa, empreses i nombre d'alumnes?
Els centres formatius colAlaboradors de Menorca, Eivissa i
Formentera poden participar en la impartició d'accions
formatives vinculades a la formació dual, tot dins l'àmbit de la
formació dual.
Els centres acreditats en aquests moments a cadascuna de les
illes estan disponibles a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/micros/ctreball/Soib/cercadorCentres.html
Així mateix, s'adjunta model tramès a les entitats
colAlaboradores per participar en la implantació de la formació
dual per a tots aquells que estan acreditats per impartir
certificats de professionalitat.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
El model a què fa referència la resposta es pot consultar a
la web GTP.
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X)
A la Pregunta RGE núm. 1176/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE 3841/14 a
3847/14, 3849/14 a 3852/14, 9010/14 i 9961/14 a 9963/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2015, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1849/15 i 1850/15, presentats per la diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que
s'incloguin les preguntes esmentades, relatives a alumnat
estranger (1 a 9, 11 i 12), a convenis amb el Ministeri
d'Educació i a Pla Educa (I a III) (BOPIB núm. 146, 168 i 170,
d'11 d'abril i de 10 i 24 d'octubre de 2014) a l'ordre del dia de la
propera sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

C)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 1410/15, de drets garanties de la persona en el procés
de morir; obertura del termini de presentació d'esmenes i
tramitació directa i en lectura única.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2015, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió de dia 24 de febrer de 2015, la
proposició de llei indicada, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, MÉS i pels diputats no adscrits (BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015), conformement amb
l'establert a l'article 131.6 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, acorda de trametre-la a la Comissió de Salut i
d'obrir un termini de presentació d'esmenes fins dia 2 de març
de 2015.
En cas que no s'hi presentin esmenes, la Mesa acorda
d'admetre la solAlicitud de tramitació directa i en lectura única
continguda a la proposició indicada i, conformement amb
l'establert a l'article 145.1 del Reglament de la cambra, de
traslladar-la a la Junta de Portaveus i, si escau, de proposar al
Ple de la cambra la dita tramitació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2015
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud
de resposta escrita RGE 11454/14, 11490/14 a 11492/14 i
11582/14 a 11584/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1911/15,
presentat per la diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, i acorda que s'incloguin les preguntes
esmentades, relatives a edat de prevenció del càncer de mama,
a població femenina per citologia preventiva 2011, 2012, 2013
i 2014, a renúncia d'us d'edificis (a salut) (I i II) i a defuncions
per càncer de pròstata, de cèrvix i de mama 2013 (BOPIB núm.
178, de 12 de desembre de 2014) a l'ordre del dia de la propera
sessió de la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 8246/14
i 8809/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2206/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de les proposicions no de llei esmentades, relatives a rebuig de
la modificació de la LOREG per implantar l'elecció directa de
batlles i batllesses i a anulAlació del Decret 15/2013 (BOPIB
núm. 164 i 167, de 12 de setembre i de 3 d'octubre de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de
2015.
- Pàg. 12049. Bases de la convocatòria per al proveïment de
dues places d'uixers del Parlament de les Illes Balears
mitjançant concurs oposició en torn lliure. Base tercera, punt 4.
On diu: ..., juntament amb el lloc, la data i l'hora de
celebració del primer exercici.
Hi ha de dir: ..., juntament amb el lloc, la data i l'hora de
celebració de la prova de català i del primer exercici.
- Pàg. 12050. Bases de la convocatòria per al proveïment de
dues places d'uixers del Parlament de les Illes Balears
mitjançant concurs oposició en torn lliure. Base cinquena, punt
5.1.1.
On diu: 2. Per cada mes de serveis prestats com a
funcionaris de carrera o interins o com a personal de les
Corts Generals, ...
Hi ha de dir: 2. Per cada mes de serveis prestats com a
funcionaris de carrera o interins com a personal de les
Corts Generals, ...
B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015.
- Pàg. 12223 i 12250. Textos rebutjats, proposicions no de llei,
apartat E)
On diu: Punts 7 i 8 de la Proposició de llei RGE núm.
392/154, ...
Hi ha de dir: Punts 7 i 8 de la Proposició no de llei RGE
núm. 515/15, ...
- Pàg. 12236 i 12306. Informació, apartat F)
On diu: ... RGE núm. 8643/14 a 8656/14, 8660/14, 8661/14,
9922/14, ...
Hi ha de dir: ... RGE núm. 8643/14 a 8656/14, 8660/14,
8661/14, 9222/14, ...
- Pàg. 12307. Informació, apartat J)
On diu: ... fins dia 17 de febrer de 2015.
Hi ha de dir: ... fins dia 27 de febrer de 2015.
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