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0. PLE DEL PARLAMENT
0.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament de
les Illes Balears.
A la Solemne Sessió d'Obertura de la IX legislatura del
Parlament de les Illes Balears, de dia 9 de juliol de 2015,
conformement amb el que disposa l'article 6 del Reglament de
la cambra, procediren a jurar o a prometre el càrrec els diputats
i la diputada següents:
Hble. Sr. Jaume Garau i Salas
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán
Hble. Sr. Rafael Nadal i Homar
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Ratificació del Ple del Parlament dels candidats proposats
pels grups parlamentaris a senadors en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
A la Solemne Sessió d'Obertura de la IX legislatura del
Parlament de les Illes Balears, de dia 9 de juliol de 2015, el Ple
del Parlament ratificà per 28 vots a favor, 3 en contra i 14
abstencions el Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, candidat proposat
pel Grup Parlamentari Popular, i el Sr. Francesc Antich i
Oliver, candidat proposat pel Grup Parlamentari Socialista,
com a senadors en representació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

mesa corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de
la manera següent:
M esa
Presidenta:
Molt Hble. Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears).
Vicepresident primer:
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari
Socialista).
Vicepresidenta segona:
Hble. Sra. M aria Salom i Coll (Grup Parlamentari Popular).
Secretària primera:
Hble. Sra. Joana Aina Campomar
Parlamentari MÉS per Mallorca).

i Orell (Grup

Secretari segon:
Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan (Grup Parlamentari
Popular).
M embres titulars
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. José Vicente Marí i Bosó.
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Hble. Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias.
Hble. Sra. María José Camps i Orfila.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.
Hble. Sr. Aitor M orrás i Alzugaray.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Sílvia Tur i Ribas.

1. PLE DEL PARLAMENT
M embres suplents
1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Constitució de la Diputació Permanent i proclamació dels
càrrecs de vicepresidents i secretaris de la mesa.
Conformement amb l'establert a l'article 60 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol de 2015,
es procedí a la constitució de la Diputació Permanent i a la
proclamació dels càrrecs de vicepresidents i de secretaris de la

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Gabriel Company i Bauzá.
Hble. Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Hble. Sr. Antoni Gómez i Pérez.
Hble. Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Damià Borrás i Barber.
Hble. Sra. Sílvia Cano i Juan.
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Hble. Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Alberto Jarabo i Vicente.
Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández.
Hble. Sr. Carlos Saura i León.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Margalida Capellà i Roig.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sra. Patricia Font i Marbán.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sra. M. Antònia Sureda i Martí.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta.
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Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Jaume Garau i Salas.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sra. Marta Maicas i Ortiz.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sr. David Abril i Hervás.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sra. Patricia Font i Marbán.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Sílvia Tur i Ribas.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Constitució de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals i proclamació dels membres de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i a la proclamació dels
membres de la mesa corresponent, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:
M esa
Presidenta:
Hble. Sra. María José Camps i Orfila (Grup Parlamentari
Socialista).
Vicepresident:
Hble. Sr. Antonio Gómez i Pérez (Grup Parlamentari
Popular).
Secretari:
Hble. Sr. Aitor Morrás i Alzugaray (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears).
M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan.
Hble. Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Hble. Sra. Maria Núria Riera i Martos.

B)
Constitució de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts i
proclamació dels membres de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts i a la proclamació dels membres de la mesa
corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de la
manera següent:
M esa
President:
Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer (Grup Parlamentari Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Elena Baquero i González (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears).
M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
Hble. Sr. Rafael Nadal i Homar.
Hble. Sra. Maria Núria Riera i Martos.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas.
Hble. Sra. Sílvia Limones Costa.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.
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Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sr. Antoni Reus i Darder.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sra. Patricia Font i Marbán.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Josep Melià i Ques.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Sílvia Tur i Ribas.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Josep Melià i Ques.

Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Ordre de Publicació
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Constitució de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial i proclamació dels membres de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació T erritorial i a la proclamació dels
membres de la mesa corresponent, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:
M esa
President:
Hble. Sr. Baltasar Damià Picornell i Lladó (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears).
Vicepresident:
Hble. Sr. Rafael Nadal i Homar (Grup Parlamentari
Popular).
Secretària:
Hble. Sra. Sílvia Limones i Costa (Grup Parlamentari
Socialista).
M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Margaret Mercadal i Camps.
Hble. Sra. María José Ribas i Ribas.
Hble. Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Aitor M orrás i Alzugaray.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Margalida Capellà i Roig.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sra. Patricia Font i Marbán.

D)
Constitució de la Comissió de Turisme i proclamació dels
membres de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió de Turisme
i a la proclamació dels membres de la mesa corresponent, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:
M esa
President:
Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras (Grup
Parlamentari Socialista).
Vicepresident:
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit (Grup Parlamentari
Popular).
Secretari:
Hble. Sr. Alberto Jarabo i Vicente (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears).
M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Hble. Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Hble. Sra. María José Ribas i Ribas.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sr. Antoni Reus i Darder.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Josep Castells i Baró.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Josep Melià i Ques.
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Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Constitució de la Comissió d'Economia i proclamació dels
membres de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió d'Economia
i a la proclamació dels membres de la mesa corresponent, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:
M esa
President:
Hble. Sr. Enrique Casanova i Peiro (Grup Parlamentari
Socialista).
Vicepresident:
Hble. Sr. Gabriel Company i Bauzá (Grup Parlamentari
Popular).
Secretari:
Hble. Sr. Alberto Jarabo i Vicente (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears).
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F)
Constitució de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans i proclamació dels membres de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans i a la proclamació dels membres de la
mesa corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de
la manera següent:
M esa
Presidenta:
Hble. Sra. Sílvia Cano i Juan (Grup Parlamentari
Socialista).
Vicepresident:
Hble. Sr. José Vicente Marí i Bosó (Grup Parlamentari
Popular).
Secretària:
Hble. Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears).
M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
Hble. Sra. Sandra Fernández i Herranz.
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.

M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sr. José Vicente Marí i Bosó.
Hble. Sra. Margaret Mercadal i Camps.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Jaume Garau i Salas.
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Baltasar Damià Picornell i Lladó.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Elena Baquero i González.
Hble. Sr. Jaume Garau i Salas.

Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Margalida Capellà i Roig.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Carlos Saura i León.

Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Josep Castells i Baró.

Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Joana Aina Campomar i Orell.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Josep Castells i Baró.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Josep Melià i Ques.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Olga Ballester i Nebot.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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G)

H)

Constitució de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
i proclamació dels membres de la mesa.

Constitució de la Comissió de Salut i proclamació dels
membres de la mesa.

Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports i a la proclamació dels membres de la mesa
corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de la
manera següent:

Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol
de 2015, es procedí a la constitució de la Comissió de Salut i a
la proclamació dels membres de la mesa corresponent, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:
M esa

M esa
President:
Hble. Sr. Andreu Alcover i O rdinas (Grup Parlamentari
Socialista).
Vicepresident:
Hble. Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir (Grup Parlamentari
Popular).
Secretari:
Hble. Sr. Salvador Aguilera i Carrillo (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears).

President:
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari
Socialista).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Sandra Fernández i Herranz (Grup Parlamentari
Popular).
Secretària:
Hble. Sra. Marta Maicas i Ortiz (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears).
M embres

M embres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Sandra Fernández i Herranz.
Hble. Sra. Sara Ramón i Roselló.
Hble. Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Elena Baquero i González.
Hble. Sr. Enrique Casanova i Peiro.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Josep Castells i Baró.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Olga Ballester i Nebot.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. María José Camps i Orfila.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sra. Patricia Font i Marbán.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Sílvia Tur i Ribas.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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I)

J)

Constitució de la Comissió de Reglament i proclamació
dels càrrecs de vicepresident i secretari de la mesa.

Constitució de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears i proclamació dels
membres de la mesa.

Conformement amb l'establert a l'article 49 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, en data 9 de juliol de 2015,
es procedí a la constitució de la Comissió de Reglament i a la
proclamació del vicepresident i del secretari de la mesa
corresponent, que quedà, en conseqüència, integrada de la
manera següent:

En data 9 de juliol de 2015, es procedí a la constitució de
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears i a l'elecció de la mesa corresponent, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:
M esa

M esa
Presidenta:
Molt Hble. Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears).

President:
Hble. Sr. Carlos Saura i León (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears).

Vicepresidenta:
Hble. Sra. M aria Salom i Coll (Grup Parlamentari Popular).

Vicepresident:
Hble. Sr. Álvaro Gijón i Carrasco (Grup Parlamentari
Popular).

Secretari:
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari
Socialista).

Secretari:
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari
Socialista).

M embres

M embres

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Antoni Gómez i Pérez.
Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.
Hble. Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Hble. Sra. Sara Ramón i Roselló.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. María José Camps i Orfila.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.
Hble. Sra. Marta Maicas i Ortiz.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Hble. Sra. Margalida Capellà i Roig.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Olga Ballester i Nebot.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Hble. Sra. María José Ribas i Ribas.
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Sílvia Cano i Juan.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
Hble. Sr. Alberto Jarabo i Vicente.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sr. David Abril i Hervás.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Josep Castells i Baró.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Josep Melià i Ques.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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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 16 de juliol de 2015, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4281/15 (complementada amb
l'escrit RGE núm. 4370/15), del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

a l’article 53 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
estarà integrada per 24 vocals, 12 nomenats pels grups
parlamentaris d’acord amb les proporcions acordades per la
Mesa i la Junta de Portaveus a la present legislatura, i 3 per
cadascun dels consells insulars de M allorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics
presents als consells insulars.
Disposició final
La composició de la Comissió General de Consells Insulars
prevista al punt 2 d’aquesta llei, quedarà sense efectes una
vegada aprovada en el marc del seu reglament la composició de
la Comissió General de Consells Insulars per les dues terceres
parts dels seus membres.
Palma, 11 de juliol de 2015.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

A)
D'acord amb el previst als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició de llei
següent.

3.8. INTERPELALACIONS

PROPOSICIÓ DE LLEI DE LA
COM ISSIÓ GENERAL DE CONSELLS INSULARS

Ordre de Publicació

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, és l'expressió de la
voluntat d’avançar en l’autogovern, en el reconeixement del fet
insular i en el major protagonisme que han de tenir cada una de
les illes i dels seus respectius consells insulars, per donar, en
definitiva, una millor resposta a les noves necessitats dels
ciutadans. En aquest sentit l'Estatut va preveure, entre d’altres,
dues noves fórmules de cooperació institucional. En l’àmbit de
l’executiu es va crear la Conferència de Presidents, i en l’àmbit
del legislatiu l'Estatut preveu la Comissió General de Consells
Insulars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, admet a tràmit les interpel Alacions
següents.

Així idò, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a
l'article 53 estableix que “Es crea en el si del Parlament la
Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària
Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu
propi reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres
parts dels seus membres, i que en regularà la composició,
l’organització i les funcions”.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, atesos l'inici de la nova legislatura i les
declaracions efectuades pel conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme a diversos mitjans de comunicació en relació amb
diversos aspectes relacionats amb el turisme a les Illes Balears,
interpel Ala el Govern de les Illes Balears i concretament el
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme sobre la política
turística del Govern.

Atès que l'esmentada comissió paritària no està prevista a
l'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears, és
necessari que s'acordi la seva constitució per disposició legal.
La present proposició de llei és un pas previ i necessari, per
tant, per acordar al si d’una comissió participada paritàriament
pel Parlament i pels consells insulars, el reglament, la
composició i les funcions de l’estatutària Comissió General de
Consells Insulars en el si del Parlament.
Article únic
1. Es crea al si del Parlament de les Illes B alears la Comissió
General de Consells Insulars de composició paritària
Parlament-consells insulars.
2. La Comissió General de Consells Insulars, que té per finalitat
aprovar per dues terceres parts dels seus membres, el seu
reglament, composició i funcions, d’acord amb el que es preveu

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4308/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria turística.

Palma, a 13 de juliol de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)
RGE núm. 4336/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política educativa del Govern i inici del curs escolar.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, atesos les diverses declaracions
efectuades pels responsables d'educació del Govern de les Illes
Balears i l'imminent inici del curs escolar, interpel Ala el Govern
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de les Illes Balears i concretament el conseller d'Educació i
Universitat en relació amb la política educativa del Govern.
Palma, a 14 de juliol de 2015.
El diputat:
Miquel Vidal i Vidal.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de juliol de 2015, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4223/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei 11/2014,
de comerç.

37

Per aquests motius, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
iniciar la modificació d'alguns aspectes de la Llei 11/2014, de
comerç, cercant el màxim consens possible sobretot amb les
associacions del petit i mitjà comerç i les organitzacions
sindicals més representatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
aquesta reforma suposi una aposta decidida pel comerç de
proximitat. Concretament la modificació hauria d'incloure,
entre d'altres:
a) Que el màxim de festius i diumenges d'obertura
comercial autoritzada passin a 10 dies l'any.
b) Que el màxim d'hores setmanals d'obertura en dies
feiners s'estableixi en 72 hores en la mesura que la doctrina
del Tribunal Constitucional doni marge per fer-ho.
c) La introducció de millores per lluitar contra la venda
ambulant ilAlegal com el decomís immediat de la mercaderia
o la facultat dels ajuntaments de sancionar aquestes
actuacions.
d) La recuperació de l'establiment de dos períodes de
rebaixes l'any per evitar que aquesta forma de promoció
quedi diluïda i sense impacte general.
Palma, a 6 de juliol de 2015.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.

B)

Exposició de motius

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a eliminació de l'aforament.

El sector comercial és el sector econòmic que més llocs de
feina i més empreses genera a les Illes Balears. És un sector
d'atenció prioritària que en els darrers anys s'ha vist sotmès a
importants canvis legislatius que han provocat una aposta i una
potenciació del comerç d'atracció.
Atès que es troba en vigor la Llei 11/2014, de 15 d'octubre,
de comerç de les Illes Balears; una norma que no va ser prou
ambiciosa en la defensa d'un model de comerç més respectuós
amb la identitat i la realitat del nostre país.
Entenent que una de les polítiques a impulsar consisteix a
caminar cap a un model de comerç de proximitat que revitalitzi
i ompli de vida els centres urbans dels nostres pobles i ciutats
i que no saturi les infraestructures de carreteres i de transports;
un model que ens permeti singularitzar la nostra oferta
comercial i evitar una estandardització negativa, sent també un
dels objectius de la normativa comercial lluitar contra la
competència deslleial que suposa la venda ambulant ilAlegal
que, a més, genera abusos i perversions, havent-se d'introduir
sistemes efectius per frenar aquesta pràctica.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L'article 7 de la Declaració Universal de Drets Humans
estableix que tots els ciutadans "són iguals davant la llei i tenen
dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei". La
igualtat davant la llei, incorporada en múltiples pactes i acords
internacionals subscrits per l'Estat espanyol, és un principi de
dret que assegura que la llei s'aplicarà de la mateixa manera per
a tots els ciutadans. Així ho recull també la Constitució
Espanyola de 1978, a l'article 14 sobre Drets i llibertats, quan
diu que: "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que
pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social”.
Per la seva banda l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
modificat l'any 2007, en l'article 13, estipula l'obligació de
promoure la llibertat i la igualtat de conformitat amb la
Declaració Universal, les normes europees i la Constitució
Espanyola. D'acord amb l'esmentat, l'Estatut de Roma del
Tribunal Penal Internacional, que va entrar en vigor l'any 2002,
estableix que el càrrec oficial d'una persona, sigui cap d'Estat
o de Govern, membre d'un govern o d'un parlament,
representant electe o funcionari del govern, en cap cas no
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l'eximeix de responsabilitat penal ni pot ser motiu per reduir la
pena. També afirma, quant a la tasca del Tribunal, que les
immunitats i normes de procediment especial que vagin lligades
al càrrec oficial d'una persona no seran un obstacle per a
l'exercici competencial de l'alt tribunal internacional.
Actualment, ni la figura de la inviolabilitat ni la de
l'aforament tenen un encaix acceptable en un sistema
democràtic, alhora que vulneren el principi d'igualtat i no
aporten cap garantia judicial. Des d'aquest punt de vista la Llei
Orgànica del Poder Judicial és inapropiada ja que fa extensiva
l'aplicació de figures anacròniques com l'aforament a presidents
de governs, ministres o consellers, diputats, senadors i cúpula
judicial, a més dels reis o les reines que abdiquin i els seus
consorts, la o el consort del rei o de la reina, i els prínceps
d'Astúries.

Exposició de motius
Cada any el Parlament destina una part important del seu
pressupost a assumir les despeses de desplaçament dels diputats
electes per les circumscripcions de Menorca, Eivissa i
Formentera.
Gran part d’aquesta despesa és innecessària, tenint en
compte que hi ha a l’abast solucions tècniques plenament
solvents perquè els diputats i les diputades puguin participar
telemàticament a diverses sessions del Parlament.
A banda de la despesa econòmica, la participació presencial
generalitzada implica una despesa de temps important per als
diputats i les diputades, temps que deixen de dedicar a la seva
funció parlamentària.

Per tot l'exposat, el Grup parlamentari MÉS per Menorca
presenta per al debat i la votació la següent

Per aquests motius, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
presenta la següent

Proposició no de llei

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
eliminar la figura de l'aforament de la Llei Orgànica del Poder
Judicial i de la resta de l'ordenament jurídic.

1. El Parlament de les Illes Balears implementarà el sistema per
tal que els diputats escollits a les circumscripcions de Menorca,
Eivissa i Formentera puguin participar telemàticament a les
sessions de les comissions permanents del Parlament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar una reforma constitucional per tal de derogar el
principi d'inviolabilitat del rei contemplat en la Carta Magna.
Palma, a 13 de juliol de 2015.
El diputat:
Josep Castells i Baró.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

2. A aquest efecte, el Parlament establirà sengles convenis amb
els diversos consells insulars perquè disposin una sala
convenientment habilitada per realitzar les videoconferències
corresponents a cada sessió.
3. Les sales de la seu del Parlament destinades a reunions de
comissions s’habilitaran convenientment per a la participació
telemàtica dels diputats que participin des de M enorca, Eivissa
i Formentera.
4. La participació telemàtica serà voluntària, i els diputats que
ho desitgin podran participar presencialment a les reunions de
les comissions permanents.
5. S’estableix un termini d’un any per desplegar totalment el
sistema de participació telemàtica a les comissions permanents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de juliol de 2015, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 11 de juliol de 2015.
El diputat:
Josep Castells i Baró.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

B)

RGE núm. 4282/15, del G rup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a participació telemàtica dels diputats i les
diputades a les comissions permanents del Parlament, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

RGE núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a tarifa d'estacionament a l'aeroport, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Dia 1 d’octubre de 2011 AENA posava en marxa per
sorpresa un nou sistema tarifari per als aparcaments de vehicles
als aeroports de les Illes i començava a cobrar per estacionar
des del primer minut, sense respectar els 30 minuts gratuïts de
cortesia que vigien fins aleshores. La decisió va suposar un
abús més a la cadena d’abusos contra les economies de les
famílies illenques. Aquest nou sistema perjudica especialment
els residents que han d’aparcar un temps breu per recollir o
acomiadar familiars o amics. I encara té més incidència per als
residents de Menorca, Eivissa i Formentera que han de viatjar
regularment per raons de salut, formació o negoci.
Aquesta decisió s’afegia a unes tarifes ja abusives de per si
i a una constant amenaça de reduir i retallar la bonificació per
residència. Tot això es posava en marxa amb la passivitat
absoluta del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars
de Mallorca, M enorca i Eivissa, i sense demanar cap explicació
a un ens estatal que anunciava per a l’any següent guanys de
més de 100 milions d’euros.
Tot això s’ha produït en el marc d’un sistema aeroportuari
centralitzat que perjudica greument l’economia productiva de
les illes i el turisme, i d’un govern -presidit per José Ramón
Bauzá- que no reclamà mai un model de cogestió aeroportuària
que donés participació a les institucions de les Illes en la
definició d’una estratègica aeroportuària al servei de
l’economia i del territori del país.
Per tot això, el Grup Parlamentari del PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca va presentar una proposició no de
llei (RGE núm. 9306/2012) en la qual reclamava un
posicionament ferm dels grups parlamentaris per defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears. D’aquella
proposició es va aprovar, per unanimitat, el primer punt de la
iniciativa sobre les tarifes d’estacionament als aeroports. El
punt aprovat deia així:
“El Parlament de les Illes Balears insta AENA a retirar la
tarifa per estacionar a l’aparcament dels aeroports de
Mallorca, Menorca i Eivissa durant els primers 30 minuts,
temps necessari per recollir o acomiadar familiars i/o amics
a l’aeroport”.
Tot i l’acord unànime del Parlament, el Govern de l’Estat
i AENA van cas omís a la resolució.
És per això que avui, com a Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, reiteram, en el nou context social, polític i
institucional, les següents
Propostes de resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a retirar la
tarifa per estacionar a l’aparcament dels aeroports de Mallorca,
Menorca i Eivissa durant els primers 30 minuts, temps
necessari per recollir o acomiadar familiars i/o amics a
l’aeroport.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir davant AENA i el Govern de l’Estat per
tornar endarrere aquest abús contra els ciutadans de les Illes, i
recrimina la passivitat de l’anterior govern respecte d’aquesta
actuació d’AENA.
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3. El Parlament de les Illes Balears reclama a l'Estat la gestió
aeroportuària dels aeroports de Mallorca, M enorca i Eivissa,
amb participació activa de les institucions de les Illes.
Palma, a 13 de juliol de 2015.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

C)
RGE núm. 4330/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a actuacions de regulació i control de les party boats en
l'àmbit dels espais litorals protegits amb presència de
posidònia oceànica, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de M edi Ambient i
Ordenació Territorial.
La demanda d'activitats i esports nàutics d'esbarjo al litoral
de les Illes Balears ha experimentat un augment exponencial en
el transcurs de la darrera dècada. Aquest augment s'intensifica
de forma especial en l'àmbit dels espais ambientals protegits
com pugui ser cas del Parc Nacional de Cabrera, la reserva
natural d'Es Vedrà i els illots de Ponent i el Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera, entre d'altres.
No hi ha cap dubte que el litoral balcar és on es produeix la
major concentració d'oferta de serveis de restauració,
d'allotjament i en general d'oferta complementària i esbarjo, fet
que incrementa la pressió antròpica sobre els paratges litorals
més sensibles.
La suma d'aquests elements i la poca regulació aplicable a
les activitats turístiques que desenvolupa el sector nàutic han
contribuït a afavorir la proliferació d'empreses que
comercialitzen i promouen festes multitudinàries a bord
d'embarcacions d'excursions marítimes.
Les Pitiüses són, de moment, les illes on aquesta oferta
compta amb un major nombre d'empreses. De fet, la pràctica
totalitat d'aquestes empreses operen amb embarcacions
enregistrades a l'illa d'Eivissa, i han convertit el seu producte en
una alternativa i un complement a les discoteques. però en
aquest cas, en horari diürn.
Els anuncis promocionals i publicitaris d'aquesta activitat
anuncien barra lliure, música a alt volum, que sovint suposa
comptar amb discjòquei a bord, esports nàutics, i
desembarcaments (no autoritzats) al litoral amb llanxes
pneumàtiques, així com d'altres activitats a canvi d'un tiquet
que oscilAla entre 70 i 100 euros per passatger.
En el cas de Formentera l'elevada afluència d'aquestes
embarcacions, i com a conseqüència de les activitats que s'hi
porten a terme, ha provocat accidents lamentables que en el
pitjor dels casos han costat la vida a algunes persones.

40

BOPIB núm. 5 - 17 de juliol de 2015

És evident que la realització d'aquestes festes no es pot dur
a terme amb garantia suficient pel que fa als elements de
seguretat amb què es comptaria si es realitzassin en espais
tancats com són les discoteques.
Així, la ciutadania de l'illa de Formentera i, en representació
seva, el Consell Insular de Formentera, han expressat en
nombroses ocasions la seva negativa a permetre la celebració
de party boats en el seu litoral.
La raó fonamental és que aquesta activitat contravé de
forma manifesta l'interès econòmic de la nostra illa, és contrària
al nostre model turístic i perjudica notablement la imatge i les
expectatives que els turistes que ens visiten esperen trobar.
Així mateix, des de Formentera es coincideix en la
necessitat que les administracions amb competències sobre
l'ordenació del litoral. la protecció dels hàbitats i les espècies
protegides, i sobre el control i la seguretat de les activitats de
navegació i transport marítim, facin un front comú per establir
els mecanismes que donin compliment a la normativa que n'és
d'aplicació; o, en el seu defecte, perquè desenvolupin les
normes i els règims sancionadors corresponents a què els
obliguin les seves competències en cada cas.
La realització i la comercialització de les festes dins
embarcacions es troben emparades per la disposició addicional
desena, article 147 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, que
estableix, entre d'altres, la regulació i la classificació de les
empreses i dels establiments turístics, i que, per tant, estableix
un marc legal per al desenvolupament de les colAloquialment
conegudes com party boats.
Donat que aquesta activitat a les Balears es troba en auge,
i que cada vegada són més les empreses de xàrters i excursions
marítimes que desenvolupen la seva activitat com a party boats
dins l'àmbit del litoral de les Illes Balears, i més concretament
dins l'àmbit del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera.
Donat que el passat 22 de maig s'aprovà el Decret 48/2015,
pel qual entrà en vigor el Pla de Gestió Natura 2000 de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera, amb una vigència prevista de sis
anys.
Donat que aquest pla, en el marc de les actuacions
específiques referides a les mesures de protecció de l'hàbitat
1120 Praderies de Posidònia estableix que "es prohibeixen les
festes multitudinàries organitzades en embarcacions turístiques
(conegudes com party boats) en tot l'àmbit marí del Pla de
Gestió", i que, per tractar-se d'un pla amb rang normatiu, s'ha
de donar compliment estricte a la prohibició que s'hi estableix

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en concret la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, que prengui les mesures necessàries per fer
complir de forma urgent la prohibició expressa de realització de
party boats dins dels límits geogràfics del LIC Salines d'Eivissa
i Formentera, i que imposi les sancions oportunes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en previsió de l'efecte cridada que es pot produir
per l'aplicació d'aquesta normativa a la resta d'indrets del litoral
de Formentera que es troben fora dels límits del parc natural, es
procedeixi a la tramitació i l'aprovació del pla de gestió de la
resta de LIC marítims amb la inclusió de la mateixa prohibició
expressa, en el termini màxim de sis mesos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en concret la Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme, que iniciï la modificació del Decret 20/2015, de 17
d'abril, que, entre d'altres, regula i classifica empreses
d'activitats turístiques, per tal de procedir a la modificació o
l'eliminació del seu article 147, tot revocant la legalitat de les
party boats en l'àmbit de tots els espais naturals protegits de les
Illes Balears amb presència de posidònia oceànica en el termini
màxim d'un any.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que traslladi una petició formal, amb caràcter
d'urgència, a la Demarcació Provincial de Costes a efectes que
no autoritzi cap activitat d'excursió marítima en l'àmbit del
litoral de l'illa de Formentera i de l'illa d'Espalmador si no
compta amb l'informe favorable i preceptiu del consell insular,
així com amb els informes favorables preceptius dels òrgans
ambientals que depenen de la Conselleria de Medi Ambient.
Palma, 14 de juliol de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

D)
RGE núm. 4343/15, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a llei orgànica de seguretat ciutadana,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Donat que aquesta activitat concreta és manifestament
lesiva per als interessos econòmics, turístics i mediambientals
de l'illa de Formentera en tot l'àmbit del seu litoral, i
compromet de forma greu la perdurabilitat i l'equilibri del
nostre model d'illa.

Dia 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei Orgànica
4/2015, de 30 de març, de seguretat ciutadana, llei que va ser
aprovada només amb els vots del Partit Popular, i amb tota
l'oposició en contra.

I, finalment, donat que a dia d'avui s'està incomplint de
forma evident la prohibició prevista en el Pla de Gestió de
Xarxa Natura 2000 per a Ses Salines d'Eivissa i Formentera,
pel que fa a la realització de party boats, es demana:

Aquesta llei, coneguda entre la ciutadania com “llei
mordassa”, és un clar retrocés i una restricció dels drets dels
ciutadans del nostre país i ha generat un rebuig generalitzat,
com cap altra llei abans. El seu ressò ha arribat fins als mitjans

BOPIB núm. 5 - 17 de juliol de 2015
de comunicació estrangers, els quals no han dubtat en titllar-la
d'atac a la democràcia.
Aquesta llei limita drets fonamentals -que tant ens van
costar d'aconseguir, els quals es van haver de lluitar-, com són:
• Dret a la no-discriminació, amb la creació de “llistes
negres” (l'article 43.1 preveu que es creï un Registre
Central d'Infraccions contra la Seguretat Ciutadana "a
efectes exclusivament d'apreciar la reincidència").
• Dret de defensa i presumpció d'innocència, en donar valor
provatori a les declaracions dels agents de l'autoritat (article
25).
• Principi de seguretat jurídica, amb la redacció dels articles
de manera molt ambigua.
• Dret a la intimitat i a la llibertat personal (article 16).
• Dret a la informació (article 36.23).
És evident que aquesta llei ha estat creada per donar
seguretat al govern i no pas a la ciutadania, com ens han volgut
fer creure. L'efecte més notable és la supressió de les faltes, que
passen a ser majoritàriamente infraccions administratives sense
intervenció judicial prèvia, i que una part mínima seran delictes
lleus. Tot això es tradueix en una pèrdua de garanties per al
ciutadà.
Per tot això, el Grup parlamentari MÉS per M enorca
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la Llei de seguretat
ciutadana per qüestionar i limitar l'exercici de les llibertat
fonamentals, i insta el Govern de l'Estat que la derogui de
forma imminent.
2. El Parlament de les Illes Balears farà arribar un comunicat
expressant el seu rebuig al Tribunal de Drets Humans
d'Estrasburg, per la vulneració de drets fonamentals.
Palma, 14 de juliol de 2015.
La diputada:
Patrícia Font i Marbán.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

E)
RGE núm. 4356/15 (complementat amb l'escrit RGE núm.
4369/15), del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència dels aeroports de Son Bonet i Sant Lluís i les
taxes d'aplicació, actuacions, inversions, gestió i manteniment
mentre no es faci efectiva la transferència, davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
El Govern d’Espanya té la titularitat i manté la gestió, a les
Illes Balears, dels aeròdroms, no declarats d’interès general per
l’Estat, de Son Bonet (Mallorca) i Sant Lluís (Menorca).
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La condició d’insularitat de Mallorca i de Menorca així com
la importància decisiva de les activitats vinculades a la indústria
turística en el desenvolupament econòmic i social, justifiquen
de manera suficient la necessitat de disposar (més enllà dels
serveis essencials que presten els aeroports d’interès general)
d’intalAlacions i serveis suficients i de qualitat destinats a
l’aviació. Es tracta d’afavorir i garantir la seguretat i la
prevenció de riscos així com de contribuir al desenvolupament
d’activitats turístiques, d’oci i formatives que afavoreixin
l’activitat econòmica i laboral de les empreses vinculades al
sector aeronàutic. Es tracta, també, de contribuir a la
descongestió, en moments de màxima demanda, dels aeroports
d’interès general tot atraient trànsits aeris a Son Bonet i Sant
Lluís on poden ser atesos amb garantia de qualitat i seguretat i
que ara necessàriament han d’operar als aeroports declarats
d’interès general.
L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
atribueix la competència exclusiva en matèria d’aeroports i
heliports no qualificats d’interès general per l’Estat a la
comunitat autònoma. La transferència d’aquesta competència
no s’ha fet encara efectiva i, en qualsevol cas, ha de venir
acompanyada del suficient finançament per tal que el Govern
de les Illes Balears pugui gestionar-la amb les condicions
exigibles de qualitat i eficiència que es mereixen els ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.
El Govern d’Espanya ha ignorat de manera sistemàtica la
importància que els aeròdroms no declarats d’interès general
poden tenir per al desenvolupament econòmic i social de les
Illes Balears. Així, ha procedit a iniciar la reversió de la
titularitat dels terrenys del camp d’aviació de Sant Lluís als
seus antics propietaris, posant en risc el manteniment de les
activitats aeronàutiques que s’hi desenvolupen, perjudicant el
manteniment de les seves instalAlacions i impedint-ne la millora.
Així mateix, fa impossible el desenvolupament d’activitats
vinculades a la seguretat i la prevenció de riscos, a l’aviació
esportiva o recreativa i a l’important sector econòmic que es
dedica a la formació. I limita, endemés, el trànsit aeri comercial
i privat de baixa capacitat.
En el cas de Son Bonet, els dèficits de manteniment així
com les limitacions horàries del període d’activitat perjudiquen
clarament la pervivència amb garanties de les activitats
aeronàutiques que s’hi desenvolupen, tot perjudicant la
competitivitat de la nostra economia així com el manteniment
dels llocs de treball de les empreses vinculades a l’aeròdrom.
Endemés, el govern del PP dóna a l’aeròdrom de Son Bonet
un negatiu tracte diferencial i, en conseqüència, el dóna a les
ciutadanes i als ciutadans de les Illes Balears. El govern Rajoy
va incorporar als pressupostos generals de l’Estat de 2014 una
modificació de la Llei 21/2003, de seguretat aèria, que
discrimina de manera greu l’aeroport de Son Bonet. A partir
d’aquesta modificació, els mesos de juliol i agost (els de més
trànsit) les taxes d’estacionament de Son Bonet han passat a ser
dues vegades i mitja més cares que les dels aeroports (que
AENA assimila a Son Bonet) d'A Coruña, Albacete, Algeciras,
Almeria, Astúries, Badajoz, Burgos, Ceuta, Còrdova, Cuatro
Vientos, Hierro, Osca-Pirineus, FGL Granada-Jaén, Jerez, La
Gomera, La Palma, Lleó, Logroño, M elilla, Múrcia-San Javier,
Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, Sant Sebastià,
Santander, Valladolid, Vigo, Vitoria i Saragossa
.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta a
consideració les següents
Propostes d’acord
1. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Govern
d’Espanya que, mentre no es faci efectiva la transferència
prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, estableixi les taxes de l’aeroport de Son Bonet de
manera equitativa i en igualtat de condicions amb la resta
d’aeròdroms de la mateixa categoria que són titularitat
d’AENA.
2. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Govern
d’Espanya que, mentre no es faci efectiva la transferència
prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, consensuï amb el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca les inversions, les actuacions i la gestió a
efectuar a l’aeròdrom de Son Bonet, així com els seus horaris
d’obertura.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca, suspendre el procés de reversió als antics
propietaris privats dels terrenys de l’aeròdrom de Sant Lluís i,
en qualsevol cas, a garantir-hi el manteniment de l’activitat
aeronàutica.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, d’acord amb el que disposa l’article 30 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, transferir la titularitat i la
gestió dels aeròdroms de Son Bonet (Mallorca) i Sant Lluís
(Menorca), al Govern de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a consensuar amb el Govern de les Illes Balears, en el marc de
la transferència de la titularitat i la gestió dels aeròdroms de
Son Bonet (Mallorca) i Sant Lluís (Menorca), la dotació
econòmica suficient per tal que el Govern de les Illes Balears
pugui exercir amb suficiència financera la competència sobre
aeroports i heliports no qualificats d’interès general prevista a
l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb els Consells Insulars de Mallorca i
de Menorca i amb les principals associacions i entitats
econòmiques i socials d’aquestes illes (en el marc de la
transferència de la titularitat i la gestió dels aeròdroms no
qualificats d’interès general) a la comunitat autònoma de les
Illes Balears prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia),
el usos prioritaris i el futur model de gestió a aplicar als
aeroports de Son Bonet i Sant Lluís a partir del principi de
l’interès general i per tal que contribueixin positivament al
desenvolupament econòmic i social de Mallorca i Menorca,
respectivament.
Palma, 13 de juliol de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

F)
RGE núm. 4357/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Els aqüífers de Menorca presenten greus problemes de
salinitat i contaminació (principalment per nitrats) així com uns
alarmants nivells de reserva d’aigua, tot i les importants
aportacions derivades dels bons anys de pluges que últimament
ha viscut l’illa. El consum continuat a causa de les pràctiques
agrícoles així com el que determina la pressió motivada per la
gran demanda turística, amb els importants creixements
demogràfics dels últims anys i les necessitats afegides,
conseqüència de l’augment de residències amb importants
zones enjardinades i piscina, fan que les reserves hídriques no
es puguin recuperar per més que plogui.
Menorca necessita d’una nova política de gestió integral de
l’aigua basada en criteris de sostenibilitat. Però tot i no ser
considerada a priori la millor solució als problemes que pateix
l’illa, el fet que s’hagi construït a Menorca una planta destinada
a potabilitzar aigua de la mar ha menat alguns experts a
plantejar la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella. Es
tractaria d’abastir d’aigua els municipis i les zones turístiques
de l’illa així com de permetre, de manera directa o indirecta, la
recuperació dels aqüífers.
La dessaladora, tot i estar acabada la seva construcció des
de l’any 2011, encara no ha entrat en funcionament. El projecte
impulsat i aprovat pel Ministeri de Medi Ambient dirigit pel
ministre Matas no contemplava la connexió de la planta al
sistema municipal de distribució d’aigua potable de Ciutadella,
per la qual cosa no ha pogut entrar mai en funcionament.
Aquesta mancança, juntament amb els increments de costos de
la seva construcció sobre el pressupost previst d’inici, el
finançament de l’obra per part de la Unió Europea (parcial i
inferior al que s’havia estimat), i el sistema d’amortització de
la inversió utilitzat per a la seva construcció, han fet impossible
la posada en marxa de la dessaladora.
L’anunciat fort increment del preu de l’aigua que implicaria
la posada en marxa de la planta, en repercutir-se (com sembla
ser la intenció del Ministeri de M edi Ambient i com defensava
la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears) el cost de les inversions i el seu manteniment en el
preu final de l’aigua, ha generat una important alarma social per
part de les ciutadanes i els ciutadans i ha provocat el rebuig del
projecte, considerat per molta gent com un altre dels molts
regals enverinats de l’expresident i exministre Jaume M atas.
Tot i que ben poca gent havia desitjat aquests onerosos regals,
haurem de pagar l’escot entre tots.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta a
consideració les següents

aquestes comunitats autònomes per permetre’n la
comparabilitat i tenint presents les circumstàncies derivades
dels fets diferencials i excepcionals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb incidència en la
quantificació de la inversió pública.
2. Per atendre aquest compromís inversor, el Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de proposar al
Ministeri d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per
a l’execució dels programes i les accions estatals sobre
R+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils,
carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes
i platges, parcs naturals i infraestructures turístiques.
3. La Comissió M ixta d’Economia i Hisenda és
l’encarregada del seguiment de l’execució dels
compromisos anteriors.”

Propostes d’acord
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a resoldre el conflicte econòmic i administratiu existent amb els
constructors/concessionaris de l’explotació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a, via pressupostos generals de l’Estat, l’elaboració i l'execució
del projecte que permeti canalitzar l’aigua dessalada des de la
central fins als dipòsits municipals d’emmagatzematge i
distribució d’aigua potable.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar un conveni de colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella, amb l’objecte de posar en marxa la dessaladora i
garantir que en cap cas la seva posada en marxa noi suposi per
a la ciutadania un increment significatiu del cost del consum de
l’aigua generada per l’esmentada central.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a enllestir amb caràcter d’urgència l’estudi de «Necesidades y
propuesta de alternativas a la isla de Menorca» sobre recursos
hídrics de l’illa de Menorca i a avaluar, d’acord amb el Govern
de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, la
conveniència o no d’emprar la dessaladora de Ciutadella per
abastir d’aigua tots els municipis de l’illa i/o per fer-la servir
per infiltrar aigua a l’aqüífer i així contribuir a la seva
recuperació.
Palma, 13 de juliol de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

Ara bé, durant la passada legislatura el govern del Partit
Popular, en una mostra evident que avantposaven els interessos
partidistes per damunt dels generals, ni tant sols va solAlicitar
aquestes inversions, per la qual cosa hem deixat de tenir
inversions de l’Estat a la nostra comunitat autònoma per valor
d’uns 1.000 milions d’i, en el moment més dur de la crisi
econòmica.
Ara bé, aquest és un dret legal que els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears tenim i que ni hi volem ni hi
podem renunciar.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure en els seus pressuposts generals les inversions
previstes a la disposició transitòria novena de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, corresponents als anys de la passada
legislatura, en què aquestes inversions no s’han previst.

G)

Palma, 14 de juliol de 2015.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

RGE núm. 4358/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions estatutàries, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de Reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveu, a la seva
disposició transitòria novena el següent respecte a les
inversions de l’Estat:
“1. Mentre les Corts Generals, en aplicació del que preveu
la disposició addicional sisena, no aprovin la modificació
de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les
Illes Balears, i, en tot cas, en un termini no superior a set
anys, la inversió de l’Estat s’ha d’establir atenent la inversió
mitjana per càpita efectuada a les comunitats autònomes de
règim comú, determinada d’acord amb la normativa estatal,
homogeneïtzant les actuacions inversores efectuades en
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H)
RGE núm. 4359/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a límit del dèficit per a 2016, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Durant la passada legislatura dels quatre exercicis
pressupostaris només un es va liquidar complint el límit màxim
del dèficit pressupostari permès. De fet, el darrer exercici que
el govern del president Bauzá va liquidar, ho va fer amb un
dèficit de l’1,7% respecte del PIB, quan el límit màxim permès
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era de l’1%. En números, al voltant de 200 milions d’i més del
dèficit permès.

treballadores, evitant qualsevol discriminació basada en el seu
exercici.

El passat dimecres, al Consell de Política Fiscal i Financera
de les comunitats autònomes, el ministre Montoro va imposar
per a l’any 2016 un límit màxim per a les comunitats
autònomes del 0,3% , un límit irreal i inassumible per a les
comunitats autònomes, i més encara si el comparem amb el
límit que per a l’Estat ha previst, un 2,2%.

L’article 85 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears estableix les condicions del vot dels diputats i les
diputades de la cambra. Al punt 3 es fa referència a la
possibilitat d’habilitar sistemes de videoconferència o altres
sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment de les
sessions i dels debats del Ple, així com l’exercici del seu vot al
Ple a aquells diputats i diputades que, com a conseqüència de
trobar-se en situació de permís parental o en procés de llarga
malaltia, no puguin assistir a les sessions.

Cal recordar també que durant el primer quadrimestre de
2015 el govern del president Bauzá ha deixat ja un dèficit del
0,4% -10 vegades més que el dèficit que al mateix període hi
havia el 2014- i que històricament el trimestre que més
s’incrementa el dèficit a la nostra comunitat autònoma és el
darrer, sense comptar alguns compromisos de darrera hora del
senyor Bauzá en forma de regals preelectorals que no fan sinó
incrementar aquest dèficit. En definitiva, i vist l’estat dels
comptes públics que ens ha deixat el senyor Bauzá, és gairebé
impossible que l’any 2015 la nostra comunitat autònoma
compleixi els límits de dèficit permesos. Per això, és vital que
per a l’any 2016 s’ampliï substancialment aquest 0,3% previst
inicialment.
És important remarcar també que les comunitats autònomes
tenen les competències més sensibles per a la ciutadania, com
són sanitat, educació i dependència, amb la qual cosa qui patirà
aquesta retallada seran inexorablement els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei

El Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat l’any
2011 la reforma del seu Reglament regulant el vot telemàtic en
els casos d’embarassos per maternitat, paternitat o malaltia
greu, permetent als diputats i les diputades -en els casos
establerts- emetre el seu vot de manera telemàtica.
Alguns parlaments autonòmics ja han regulat aquest sistema
i permeten als diputats i a les diputades no haver de triar entre
la maternitat o la paternitat i la representació ciutadana.
Per l'exposat anteriorment, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposta d'acord
1. El Parlament de les Illes Balears desplegarà l’article 85.3 del
Reglament garantint el dret al vot dels diputats i les diputades
en situació de baixa maternal/paternal i d'aquells que es trobin
en situació de llarga malaltia, impedits per assistir a les sessions
plenàries i possibilitant la votació telemàtica de manera
simultània a través de les noves tecnologies que tenim al nostre
abast.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar substancialment el límit de dèficit previst per a
2016 per a les comunitats autònomes.
Palma, 14 de juliol de 2015.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

I)
RGE núm. 4360/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desplegament de l'article 85.3 del Reglament del
PIB, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Un dels principis generals de la Llei 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva entre dones i homes, és la protecció de
la maternitat, amb especial atenció a l’assumpció per la societat
dels efectes derivats de l’embaràs, el part i la lactància. La
mateixa llei, a l’article 44 especifica el dret a la conciliació de
la vida personal, familiar i laboral de tots els treballadors i les

Palma, 14 de juliol de 2015.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

J)
RGE núm. 4361/15, del G rup Parlamentari Socialista,
relativa a la derogació de les modificacions de la taxa d'ajudes
a la navegació marítima, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Dia 24 de gener de 2014 el Govern d’Espanya va aprovar
(per procediment d’urgència) el Reial Decret Llei 1/2014 de
reforma en matèria d’infraestructures i transport, i d’altres
mesures econòmiques. A través d’aquesta norma, i amb
l’argument de la necessitat de finançar el Servicio de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMA), s’establia un
increment de la taxa d’ajudes a la navegació marítima (Taxa 0)
de fins un 128%.
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Aquesta mesura és clarament perjudicial per a la nostra
economia, per a la indústria nàutica, per a les petites empreses
vinculades als ports i, en general, per a tota l’activitat vinculada
amb la mar. I ha contribuït, juntament amb les oneroses taxes
d’amarratge imposades per Autoritat Portuària i Ports IB, a
perjudicar greument la pràctica d’activitats tradicionals
vinculades a la mar amb moltes de les embarcacions dels
nostres ports, especialment pel que fa a aquelles barques de
petita eslora pertanyents a persones que, tot i tenir una
important i tradicional vinculació amb la mar, no poden pagar
les importants quantitats econòmiques que es veuen obligades
a pagar a causa de les polítiques regressives del Partit Popular.
En una proposició no de llei defensada (dia 4 de març de
2014, davant el Ple d’aquest parlament) sense èxit pel vot en
contra del Partit Popular, vaig afirmar que compartíem la
importància de la seguretat marítima. L’exposició de motius
deia que: “la gent de la mar coneix i reconeix la feina que
exerceix la societat pública SASEM AR. Però la necessitat de
gestionar eficaçment els recursos públics no justifica que aquest
servei hagi de ser íntegrament i exclusivament pagat pels seus
usuaris directes. O, fins i tot, que l’argument de la necessitat de
finançar el SASEMAR signifiqui en realitat una font
d’ingressos extraordinària per al Ministeri de Foment, en
recaptar quantitats econòmiques per la taxa superior al cost
efectiu del servei que s’afirma que es cobra. Endemés, l’actual
sistema de taxes, impostos i preus públics que afecten el sector
nàutic i la navegació marítima en general és complex, confús i
no suficientment equitatiu”.
Els fets ens han vingut a donar la raó. Així, a través de la
disposició final dissetena de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2015, el govern del PP tornava a modificar
l’article 240 del text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la
Marina Mercant. Aquesta modificació, però, només afectava les
embarcacions que no tenen la base en un port espanyol,
generalment transeünts per motius turístics, que han vist
disminuïda d’una manera molt important la taxa a pagar.
Tot i que la disminució de la Taxa 0 per a les embarcacions
que no tenen la base en un port espanyol és una notícia positiva
per ajudar a recuperar l’activitat a la indústria nàutica de les
Illes Balears, greument perjudicada pel sistema de taxes
imposat pel PP, no deixa de ser clarament discriminatòria amb
les embarcacions dels nostres ports, especialment si tenim en
compte les escasses possibilitats reals que les petites barques
vinculades a les activitats marítimes tradicionals dels nostres
ports hagin de menester recórrer algun dia als serveis de
SASEMAR.
Durant la passada legislatura, vam tenir diverses ocasions
de parlar de la injustícia d’aquestes mesures. Ho vam fer fins
i tot a instàncies del Partit Popular, que es va emparar
reiteradament en el compromís (expressat reiteradament davant
el Ple pel conseller de T urisme, Sr. Martínez, i fins i tot pel
president Bauzà) del govern del Sr. Rajoy de modificar la taxa
d’ajudes a la navegació marítima en els pressupostos generals
de l’Estat de l’any 2015 a favor dels interessos dels ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.
Hem pogut veure, però, com tantes vegades ha passat, com
la realitat (i el govern Rajoy) no només ha desmentit les
afirmacions i els compromisos del govern Bauzà sinó que fins
i tot els ha contradit de manera contundent.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta a
consideració les següents
Propostes d’acord
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar de forma immediata la modificació de la taxa
d’ajudes a la navegació (implantada a través del Reial Decret
Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques, i
modificada pels pressupostos generals de l’Estat 2015) pel
perjudici que causa a les indústries vinculades a la nàutica de
la nostra comunitat i al turisme, així com a la nostra
connectivitat marítima, a la pesca professional i recreativa i,
ben especialment, a les activitats d’oci tradicionals (sobretot en
el cas de les petites embarcacions) que han marcat des de
sempre la relació dels ciutadans i les ciutadanes de cadascuna
de les nostres illes amb la mar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a revisar l’actual sistema de taxes, impostos i preus públics que
afecten el sector nàutic i l’activitat de transport marítim des del
consens amb les comunitats autònomes marítimes i els sectors
afectats per tal d’establir un sistema de finançament i gestió
compatibles amb el desenvolupament econòmic i turístic i, ben
especialment, amb el manteniment de les activitats recreatives
tradicionals, sobretot en el cas de les petites embarcacions. I
l’insta a fer-ho des dels principis de defensa de l’interès
general, la progressió i l’equitat fiscal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a incorporar la revisió del sistema de taxes, impostos i preus
públics que afecten el sector nàutic i l’activitat de transport
marítim, amb els criteris expressats en el punt anterior, en els
pressupostos generals per a 2016.
Palma, 14 de juliol de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

K)
RGE núm. 4362/15, del G rup Parlamentari Socialista,
relativa a dret universal a rebre atenció sanitària, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
La Constitució Espanyola reconeix al seu article 43 el dret
a la protecció de la salut i estableix la competència dels poders
públics per organitzar i tutelar la salut pública mitjançant
mesures preventives i les prestacions i els serveis necessaris.
La Llei 14/1986, de 25 de abril, general de sanitat, estableix
al seu article 1.2 que “són titulars del dret a la protecció de la
salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els ciutadans
estrangers que tinguin establerta la seva residència en el
territori nacional.”
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Així, el dret a la protecció de la salut reconegut a la
Constitució es va interpretar com dret a rebre atenció sanitària
enfront de la malaltia. Per tot això, la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat, una fita fonamental al nostre esforç
organitzat per fer efectiu el dret a la protecció de la salut, va
establir al seu article 3, com un dels principis generals, que el
sistema sanitari estigués orientat prioritàriament a la prevenció
i la promoció de la salut.
Avui, en tot el que fa referència a la regulació de l’accés a
l’atenció sanitària, hem d’assenyalar el que disposa la recent
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, que
promou el funcionament coordinat de les estructures
assistencials i de salut pública per preservar la salut
poblacional, i que està basada en l’actuació tant a nivell
colAlectiu com individual, incloent les activitats de promoció de
la salut i les de prevenció de la malaltia. Així mateix assenyala
el compromís d’equitat en salut i de reducció de desigualtats de
salut respecte de l’atenció a una població exclosa.
La mateixa llei comença senyalant que “els serveis sanitaris
són imprescindibles per donar resposta als problemes de salut
de la colAlectivitat, doncs aconsegueixen atenuar els perjudicis
de les malalties i permeten que es pugui recobrar la salut
perduda i millorar la qualitat de vida de les persones malaltes”.
A les Illes Balears també tenim l’obligació de recordar el
nostre Estatut d’Autonomia, que a l'article 25.1 diu: “Es
garanteix el dret a la prevenció i la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal”.
La decisió del Govern d’Espanya del PP de realitzar un
canvi del model sanitari de manera unilateral, ha romput un
dels consensos bàsics que han guiat la política sanitària del
nostre país: la universalitat de l’atenció sanitària.
El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions,
i el Reial Decret 1192/2012, de 3 d’ agost, pel qual es regula la
condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència
sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, mitjançant el
Sistema Nacional de Salut, defineix la condició d’assegurat i
beneficiari i especifica diferents supòsits entre els quals no
contempla el de les persones estrangeres residents a Espanya en
situació irregular.
El Reial Decret Llei 16/2012 és un canvi del nostre model
de sanitat, fins avui universal, públic, gratuït i equitatiu i, per
tant, constitueix la major agressió a la sanitat pública que hem
viscut a la història de la nostra democràcia. Suposa passar d’un
sistema de drets a un sistema d’assegurament. Una passa enrere
on l’atenció sanitària era una contraprestació pel cotitzat, no un
dret ciutadà universal. Aquesta decisió té repercussions tant a
la cohesió social com a la salut pública del nostre país, doncs
romp l’equitat, introdueix barreres a l’accés i deixa desprotegits
colAlectius vulnerables; circumstància que va reconèixer la
defensora del Poble, que va emetre unes recomanacions a la
Conselleria de Salut de les Illes Balears, perquè assegurés
l’accés efectiu a la salut a tots els ciutadans, recomanació que
no ha estat atesa per la Conselleria de Salut.

Excloure colAlectius de ciutadans espanyols i d’immigrants
no suposa un estalvi rellevant en terminis de reducció del
dèficit i, probablement, el seu impacte en terminis de salut és
molt important, en especial per a persones majors, pensionistes,
malalts crònics o de colAlectius vulnerables, on la seva
continuïtat dependrà ara de la seva capacitat de renda per poder
costejar-los. Sabem que la Conselleria de Salut va retirar
20.000 targetes sanitàries en el primer any del RDL 16/2012.
Precisament, el Comitè sobre els Drets Econòmics, Socials i
Culturals de les Nacions Unides i l’OCDE han manifestat
públicament la seva preocupació per les modificacions
introduïdes per aquest RDL. Els professionals sanitaris, les
organitzacions colAlegials de sanitaris, les ONG d’àmbit sanitari
i social, les organitzacions sindicals i els partits polítics s’han
declarat en contra d’aquesta normativa.
Amb la finalitat de donar compliment al que estableix el
nostre Estatut d’Autonomia i a la legislació abans referida, amb
caràcter provisional i per proporcionar als professionals de la
sanitat pública uns criteris uniformes d’actuació, atenent els
principis recollits a l’article 3 de la Llei 33/2011, de 4
d’octubre, general de salut pública, atenent les recomanacions
de la defensora del Poble i coneixent les instruccions dictades
per diverses comunitats autònomes, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, per tal de garantir a les persones immigrants en
situació irregular i sense recursos que resideixen a la comunitat
autònoma el mateix dret a la cobertura sanitària que l’establert
per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyoles, que
estableixi unes instruccions que els reconeguin el dret a
l’assistència sanitària, als centres del Servei de Salut de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a recuperar per llei la universalització del dret a l’assistència
sanitària pública, desvinculant la sanitat de la Seguretat Social
i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut
amb fons públics que ha estat profundament modificat pel Reial
Decret Llei 16/2012.
Palma, 14 de juliol de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

L)
RGE núm. 4363/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantar el grau de medicina a les Illes Balears,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
La Conselleria de Salut té atribuïda la competència de
desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de sanitat
i formació sanitària especialitzada.

BOPIB núm. 5 - 17 de juliol de 2015

47

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats té
atribuïda la competència exclusiva en matèria d’ensenyament
universitari, sense perjudici de l’autonomia universitària, en la
programació i la coordinació del sistema universitari i en el
finançament propi de les universitats.

Ara ja està creat l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma
i la Unitat Docent de Medicina. De la mateixa manera es va
treballar en l’adequació d’espais i equipament per a
investigació i per a la docència del grau de medicina, amb
finançament del Ministeri de Ciència i de l’Institut Carlos III.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució de
dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament
jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior
mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.

La UIB va elaborar el pla d’estudis que, un cop aprovat pel
Consell de Govern de la U IB , el novembre de 2010, es va
trametre a l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación) per a la seva verificació i es va aprovar
el mes de juny de 2011. Aquest Pla d’estudis té una vigència
que finalitza l’any 2016.

El Servei de Salut de les Illes Balears ve definit per la Llei
5/2003, de 4 d’abril, com un ens públic, de caràcter autònom,
dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis, al qual se li
confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter
assistencial de les Illes Balears.
La U IB i l’antic Instituto Nacional de la Salud, per a la
utilització de les institucions sanitàries de les Illes Balears, van
iniciar la colAlaboració en la investigació i la docència
universitàries, assumint el compromís de colAlaborar en la
formació d’estudiants en ciències de la salut.
Així doncs, en el marc dels compromisos exposats, un
objectiu compartit és la colAlaboració de la UIB i la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats amb les institucions
sanitàries de les Illes Balears dirigida a la formació de
professionals sanitaris.
L’any 2007 es va obrir l’oportunitat d’aprovar nous estudis
de grau de medicina a la universitat espanyola.

La implantació d’aquests estudis de grau de medicina té
beneficis per a la societat general i per al sistema sanitari
espanyol i de les Illes Balears: beneficis potencials per al
coneixement, beneficis per a la investigació, beneficis per a la
innovació i la transferència al sector econòmic, beneficis per a
la docència i la formació; i també suposa avançar en
accessibilitat i equitat als estudis de medicina per part dels
nostres joves.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar, tot respectant l’autonomia universitària, per
implantar el grau de medicina a la Universitat de les Illes
Balears dins aquesta legislatura.
Palma, 14 de juliol de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

Les Illes Balears i La Rioja són les úniques comunitats
autònomes que no disposen d’estudis de grau de medicina.
Des de fa uns anys, amb el suport del Govern de les Illes
Balears, amb el suport de tots els grups parlamentaris, societats
científiques, organitzacions professionals, sector innovador i
molts professionals sanitaris, es varen iniciar les passes per
aconseguir els estudis de grau en medicina.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Un fet d’especial rellevància en la sanitat de les Illes
Balears fou la construcció de l’Hospital Universitari Son
Espases (HUSE), que acull activitat assistencial, investigadora
i en formació de professions sanitàries.
La proximitat de l’HUSE amb el campus universitari dóna
gran funcionalitat al projecte d’implantació dels estudis de grau
de medicina a la UIB.
L’any 2003 es va crear l’Institut Universitari d’Investigació
en Ciències de la Salut (IUNICS) per produir les sinèrgies
necessàries en recerca de qualitat en ciències de salut a les Illes
Balears.
De la mateixa manera, el Govern de les Illes Balears va
engegar accions que promouen nous sectors productius com el
biotecnològic. Dins una política de clústers es va impulsar la
creació d’un clúster biotecnològic i biomèdic (BIOIBAL), al
Parc Bit.
L’HUSE compta amb un edifici d’investigació i espais per
a docència.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4204/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals
de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític de govern.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la comissió
corresponent, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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B)

E)

RGE núm. 4205/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d'acord amb el programa polític de govern.

RGE núm. 4208/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Serveis
Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l'acció
de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític de govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
davant la comissió corresponent, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Serveis
Socials i Cooperació, davant la comissió corresponent, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

RGE núm. 4206/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític de govern.

RGE núm. 4209/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Salut,
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític de govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la comissió corresponent,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Salut,
davant la comissió corresponent, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

RGE núm. 4207/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d'acord amb el programa polític de govern.

RGE núm. 4210/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític de govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, davant la comissió corresponent, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la comissió corresponent, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
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H)
RGE núm. 4211/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a sol Alicitud de compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític de govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, davant la comissió corresponent, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

K)
RGE núm. 4286/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera de Serveis Socials i
Cooperació, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Serveis
Socials i Cooperació, davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 4212/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític de govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, davant la comissió corresponent, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

L)
RGE núm. 4287/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera de Salut, sobre les línies
programàtiques de la seva conselleria.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
RGE núm. 4213/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura, sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític de
govern.

M)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
sol Alicita la compareixença de la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura, davant la comissió
corresponent, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RGE núm. 4288/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a treball.
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N)

Q)

RGE núm. 4289/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç i
Indústria, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a comerç i indústria.

RGE núm. 4292/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a territori i mobilitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació del Territori, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
RGE núm. 4290/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria
pel que fa a agricultura i pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

R)
RGE núm. 4293/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a energia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
P)
RGE núm. 4291/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, sobre les línies programàtiques de la seva conselleria
pel que fa a medi ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

S)
RGE núm. 4294/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a sol Alicitud de
compareixença de la Sra. Consellera de Participació,
Transparència i Cultura, sobre les línies programàtiques de la
seva conselleria pel que fa a cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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T)

X)

RGE núm. 4295/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera de Participació,
Transparència i Cultura, sobre les línies programàtiques de la
seva conselleria pel que fa a transparència i participació.

RGE núm. 4298/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, sobre les línies programàtiques de
la seva conselleria pel que fa a hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
U)

Y)

RGE núm. 4296/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a turisme.

RGE núm. 4299/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, sobre les línies programàtiques de
la seva conselleria pel que fa a administracions públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de
Turisme, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
V)
RGE núm. 4297/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme, sobre les línies programàtiques de la seva
conselleria pel que fa a innovació i recerca.

Z)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RGE núm. 4300/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller de Presidència, sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Sílvia Tur i Ribas.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

AA)
RGE núm. 4301/15, d'una cinquena part de diputats del
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Conseller d'Educació i Universitat,
sobre les línies programàtiques de la seva conselleria.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
Composició i membres de la Comissió de Peticions del
Parlament de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 51 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió de Peticions, d'acord amb la relació de
membres proposats pels diferents grups parlamentaris:
M esa

3.17. INFORM ACIÓ

President:
Hble. Sr. Rafael Nadal i Homar (Grup Parlamentari
Popular).

Ordre de Publicació
A)
Composició i membres de la Comissió de l'Estatut dels
diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 50 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades, d'acord amb la relació de membres proposats pels
diferents grups parlamentaris:
M esa
Presidenta:
Hble. Sra. Sara Ramón i Roselló (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras (Grup
Parlamentari Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears).

Vicepresidenta:
Hble. Sra. Sílvia Cano i Juan (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Molt Hble. Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears).
M embres
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Margalida Capellà i Roig.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.
Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sr. Xavier Pericay i Hosta.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

M embres
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
C)
Composició i membres de la Comissió d'Assumptes
Europeus del Parlament de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 52 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió d'Assumptes Europeus, d'acord amb
la relació de membres proposats pels diferents grups
parlamentaris:
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Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

M esa
President:
Hble. Sr. Gabriel Company i Bauzá (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Enrique Casanova i Peiro (Grup Parlamentari
Socialista).

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Secretari:
Hble. Sr. Carlos Saura i León (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears).
M embres
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M allorca:
Hble. Sra. Margalida Capellà i Roig.
Pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca:
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.
Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.

A)
Adscripció de diputat al Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4217/15, presentat pel diputat Sr. Rafael Nadal i
Homar, mitjançant el qual manifesta la voluntat d'incorporar-se
al Grup Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
4218/15, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual comunica l'acceptació de la
incorporació del diputat esmentat.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pel Grup Parlamentari M ixt:
Hble. Sra. Olga Ballester i Nebot.
Palma, a 9 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Adscripció de dos diputats al Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
D)
Convocatòria de la Diputació Permanent (escrit RGE núm.
4192/15).
Havent estat admès per la Mesa del Parlament en sessió de
dia 8 de juliol d'enguany, l'escrit esmentat, la Junta de
Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de juliol de 2015, manifesta la conformitat respecte de la
convocatòria de la Diputació Permanent, fixada per la
Presidència per dia 21 de juliol, a les 10.00 hores, per tal de
debatre l'acord de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb l'ordre del dia següent:
1. Designació del candidat o candidata per cobrir la vacant
de Magistrat del Tribunal Constitucional.
2. Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
3. Elecció dels membres del Consell de Direcció i del
director o directora de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
En conseqüència, si la Diputació Permanent acordava de
celebrar la sessió plenària extraordinària, un cop habilitat el dia
per part de la Mesa de la cambra, aquesta sessió es podria dur
a terme el mateix dia 21 de juliol a les 11.00 hores, amb l'ordre
del dia esmentat anteriorment.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, resta assabentada del contingut dels
escrita RGE núm. 4325/15 i 4327/15, presentats pel diputat Sr.
Jaume Garau i Salas i per la diputada Sra. Conxa Obrador i
Guzmán, mitjançant els quals manifesten la voluntat
d'incorporar-se al Grup Parlamentari Socialista.
Així mateix, la Mesa resta assabentada dels escrits RGE
núm. 4326/15 i 4328/15, presentats per la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant els quals comunica
l'acceptació de la incorporació dels dos diputats esmentats.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Nomenament del membre de la Mesa que ha de formar part
de la Comissió de Formació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, acorda de nomenar, d'acord amb
l'establert a l'article 3 del Reglament de la Comissió de
Formació del personal del Parlament de les Illes Balears,
l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, vicepresident primer, com
a titular, i l'Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, secretari segon, com
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a suplent, en qualitat de membre que ha de formar part de la
dita comissió.
Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Nomenament del membre de la Mesa que ha de formar part
i presidir el Comitè de Salut i Seguretat del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol de 2015, acorda de nomenar, d'acord amb
l'establert a l'article 3 del Reglament de Seguretat i Salut del
Parlament de les Illes Balears, l'Hble. Sra. Joana Aina
Campomar i Orell, secretària primera, com a titular, i l'Hble. Sr.
Miquel Jerez i Juan, secretari segon, com a suplent, en qualitat
de membre i presidenta del dit comitè.

4. Que la present resolució es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant la Mesa de la cambra, en el termini d’un
mes comptador des de la data de notificació d'aquesta ,
d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117, de la
Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 10 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
F)
Nomenament de personal eventual.

Palma, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals en
figura una amb adscripció al Grup Parlamentari Popular.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4228/2015, de dia 9 de juliol
de 2015, l’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, en qualitat
de portaveu del Grup Parlamentari Popular solAlicita el
nomenament de la Sra. Sonia Rodríguez i Martín, com a
personal eventual adscrita al servei del grup parlamentari
esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolució de Presidència
Atesos els escrits RGE núm. 4333/15 i 4334/15, de 14 de
juliol de 2015, presentats per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, pels quals se solAlicita
el nomenament com a personal adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 14 de juliol de 2015, del Sr. Miquel Ramon i Matas
i del Sr. Lluís Socias i Abraham, respectivament.
Atès l'escrit RGE núm. 4335/15, de dia 14 de juliol de
2015, presentat pel vicepresident primer de la cambra, Hble. Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, pel qual solAlicita el nomenament del
Sr. Rafael Ramírez i Gutiérrez, com a personal eventual adscrit
al seu servei, amb efectes econòmics i administratius des de dia
124 de juliol de 2015.
Tot d'acord amb l'establert a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, es dicta la següent
Resolució:
1. S'acorda el nomenament de les persones que es detallen a
continuació com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista i del vicepresident primer, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 14 de juliol de 2015:
Sr. Miquel Ramon i Matas

Grup Parlamentari
Socialista

Sr. Lluís Socias i Abraham

Grup Parlamentari
Socialista

Sr. Rafael Ramírez i
Gutiérrez

Adscripció al vicepresident
primer, Hble. Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Sonia Rodríguez i Martín com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular
amb efectes econòmics i administratius des de dia 10 de
juliol de 2015, i amb unes retribucions anuals de 40.408,20
i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

2. Rebran unes retribucions anuals de 40.408,20 euros.
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3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
5. Que la present resolució es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant la Mesa de la cambra, en el termini d’un
mes comptador des de la data de notificació d'aquesta , d’acord
amb el que es disposa als articles 116 i 117, de la Llei 30/1992,
de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.

55

5. Que la present resolució es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant la M esa de la cambra, en el termini d’un mes
comptador des de la data de notificació d'aquesta , d’acord amb
el que es disposa als articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de
dia 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 14 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, a 14 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

H)
Cessament de personal eventual.

Ordre de Publicació
G)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atesos els escrits RGE núm. 4340/15, 4341/15 i 4342/15,
de 14 de juliol de 2015, presentats per la portaveu del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, Hble. Sra. Laura Camargo
i Fernández, pels quals se solAlicita el nomenament com a
personal adscrit al servei del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des de dia 15
de juliol de 2015, del Sr. Adrián Martínez i Pacín, de la Sra.
Antonia Gil i Gallego i de la Sra. Margalida Santandreu i Pons,
respectivament.
Tot d'acord amb l'establert a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, es dicta la següent
Resolució:
1. S'acorda el nomenament de les persones que es detallen a
continuació com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears amb efectes econòmics i
administratius des de dia 15 de juliol de 2015:
Sr. Adrián Martínez i Pacín
Sra. Antonia Gil i Gallego
Sra. Margalida Santandreu i Pons
2. Rebran unes retribucions anuals de 40.408,20 euros.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència, de dia 28 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1696/201, de
dia 29 de juny de 2011, el Sr. Jordi Bayona i Llopis fou
nomenat com a personal eventual al servei del senador elegit en
representació de la CAIB, IlAlm. Sr. Francesc Antich i Oliver,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 28 de juny de
2015.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 4331/2015, de dia 14
de juliol de 2015, l’Il.lm. Sr. Francesc Antich i Oliver solAlicita
el cessament de l’anterior, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 20 de juliol de 2015, amb motiu de
complir l’edat de jubilació establerta a la legislació espanyola.
Atès l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 16 de
juliol de 2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Jordi Bayona i Llopis com a personal
eventual adscrit al servei del senador elegit en representació
de la CAIB, IlAlm. Sr. Francesc Antich i Oliver, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 20 de juliol de 2015.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

Ordre de Publicació
J)
Nomenament de personal eventual.

A la seu del Parlament, a 17 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Resolució de Presidència
Atès que:

Ordre de Publicació
I)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap del Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, vacant i
dotada pressupostàriament.
B. La Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears, María Consuelo H uertas i Calatayud, mitjançant
escrit RGE núm. 4365/2015, de dia 15 de juliol de 2015,
informa la Mesa que ha acordat nomenar el Sr. Antoni
Jiménez i Massana, com a cap del Gabinet de la Presidència
del Parlament de les Illes Balears.
C. La M esa en sessió celebrada dia 16 de juliol de 2015, ha
estat informada del fet anterior.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Antoni Jiménez i Massana com cap del
Gabinet de la Presidència del Parlame
2. nt de les Illes Balears, amb caràcter de personal eventual,
amb retribucions de 53.811,80 i anuals, i amb efectes
econòmics i administratius des de dia 16 de juliol de 2015.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places adscrites al
servei dels membres de la Mesa, vacants i dotades
pressupostàriament, entre les quals hi figura l’adscrita al
servei de la vicepresidenta segona del Parlament de les Illes
Balears.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 4366/2015, de dia 15 de juliol
de 2015, l’Hble. Sra. Maria Salom i Coll, en qualitat de
vicepresidenta segona de la cambra, solAlicita el
nomenament del Sr. Joan Francesc Sastre i Cañellas, com a
personal eventual adscrit al seu servei.
C. Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa dia 16 de juliol de
2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Joan Francesc Sastre i Cañellas com a
personal eventual adscrit al servei de la vicepresidenta
segona del Parlament de les Illes Balears, amb retribucions
de 40.408,20 i anuals, i amb efectes econòmics i
administratius des de dia 16 de juliol de 2015.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 16 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Nomenament de personal eventual.
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B. L’Hble. Sr. Miguel Jerez i Juan, secretari segon de la Mesa,
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 4374/2015, de dia 16 de
juliol de 2015, sol Alicita el nomenament de la Sra. Silvia
Fernández Navarro, com a personal eventual adscrita al seu
servei.

Resolució de Presidència
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei del grups parlamentaris que estan dotades
pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 4339/2015, de dia 14 de juliol de 2015,
solAlicita el nomenament del Sr. Antoni Bennàssar i Moyà
com a personal eventual adscrit al grup anterior.
C. Atès l’acordat per la Mesa dia 16 de juliol de 2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Antoni Bennàssar i Moyà com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius des de dia
16 de juliol de 2015, amb unes retribucions de 40.408,20 i
anuals.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 17 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
L)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels membres de la Mesa de la cambra i
que estan dotades pressupostàriament.

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Silvia Fernández Navarro com a personal
eventual adscrita al servei del secretari segon de la M esa,
Hble. Sr. Miguel Jerez i Juan, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 17 de juliol de 2015; amb unes
retribucions de 40.408,20 i anuals.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 17 de juliol de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 4, de 10 de juliol de
2015.
- Pàg. 23, Informacions, apartats N) i O)
On diu: B) ... en qualitat de portaveu del Grup Parlamentari
MÉS per M enorca ...
Hi ha de dir: ... en qualitat de portaveu del Grup
Parlamentari M ÉS per M allorca ...
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