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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, admet a tràmit les interpel Alacions
següents.
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

A)
RGE núm. 5342/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Menorca (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Menorca a dia 1 d'agost de 2015?

RGE núm. 5426/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relativa a mitjans de comunicació.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears interpel Ala el
Govern de les Illes Balears sobre la política en relació amb el
model, el contingut i la difusió dels mitjans de comunicació de
titularitat pública.
Palma, a 4 de setembre de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

B)
RGE núm. 5448/15, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política de nomenaments d'alts càrrecs i
responsables d'empreses públiques del Govern (rectificada
amb l'escrit RGE núm. 5486/15).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpel Ala el conseller de
Presidència del Govern de les Illes Balears sobre els
nomenaments dels càrrecs del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

B)
RGE núm. 5343/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular d'Eivissa a dia 1 d'agost de 2015?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

C)
RGE núm. 5344/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Formentera (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Formentera dia 1 d'agost de 2015?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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D)

G)

RGE núm. 5345/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament als ajuntaments de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (III).

RGE núm. 5354/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, als
diferents ajuntament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, especificat ajuntament per ajuntament, a dia 1 d'agost
de 2015?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

E)
RGE núm. 5352/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Menorca a dia 1 de juny de 2015?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes B alears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Formentera a dia 1 de juny de 2015?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

H)
RGE núm. 5355/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament als ajuntaments de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, als
diferents ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, especificat ajuntament per ajuntament, a dia 1 de juny
de 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

F)

I)

RGE núm. 5353/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa.

RGE núm. 5356/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca (II).

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

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

Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular d'Eivissa a dia 1 de juny de 2015?

Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Mallorca a dia 1 de juliol de 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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J)
RGE núm. 5357/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Menorca (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Menorca a dia 1 de juliol de 2015?

pendent de pagament als ajuntaments de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes B alears i tot el seu sector públic instrumental, als
diferents ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, especificat ajuntament per ajuntament, a dia 1 de juliol
de 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

K)

N)

RGE núm. 5358/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular d'Eivissa (II).

RGE núm. 5361/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca (III).

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

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

Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular d'Eivissa a dia 1 de juliol de 2015?

Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Mallorca a dia 1 d'agost de 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

L)

O)

RGE núm. 5359/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Formentera (II).

RGE núm. 5362/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
rutes de Mallorca.

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

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

Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Formentera a dia 1 de juliol de 2015?

Quan té previst el Govern convocar el Comitè de rutes de
Mallorca?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
P)
M)
RGE núm. 5360/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

RGE núm. 5363/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
rutes de Menorca.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern convocar el Comitè de rutes de
Menorca?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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T)
RGE núm. 5367/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comitè re
rutes de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern convocar el Comitè regional de
cogestió aeroportuària?

Q)
RGE núm. 5364/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
rutes d'Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern convocar el Comitè de rutes
d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

U)
RGE núm. 5368/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de
transport marítim.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern convocar la Mesa de transport
marítim?

R)
RGE núm. 5365/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
coordinació aeroportuària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el G overn convocar el Comitè de
coordinació aeroportuària?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

V)
RGE núm. 5369/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del G rup Parlamentari Popular, relativa a Fira de
creuers de Miami.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El mes de març se celebra a MIami la fira més important de
creuers. Assistiran a la fira l'any 2016?, com la pensen enfocar?

S)
RGE núm. 5366/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de
transport aeri.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern convocar la Mesa de transport
aeri?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

W)
RGE núm. 5370/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escars de
Portocristo.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina solució, segons ha promès el director general Sr.
Xavier Ramis a l'Ajuntament de Manacor, té previst donar
referent als escars de Portocristo?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

X)
RGE núm. 5371/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament al Consell Insular de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les factures, els convenis, els
traspassos i d'altres, pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al
Consell Insular de Mallorca a dia 1 de juny de 2015?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Y)
RGE núm. 5389/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a immoble
destinat al Centre BIT d'Alaior.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el BOIB núm. 77, de 23 de maig de 2015, es publicà un
anunci per a la futura adquisició de l'immoble destinat a Centre
BIT al municipi d'Alaior?
Quants d'edificis s'hi han presentat?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quants de lletrats té assignats actualment la Direcció de
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

AA)
RGE núm. 5421/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és la retribució anual de cadascun dels lletrats de
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

AB)
RGE núm. 5422/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina és la ubicació d'aquests edificis?
Quin ha estat l'edifici escollit?
En cas que s'haguessin presentat, què espera el Govern per
tramitar el procediment per a la seva adquisició?
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Z)
RGE núm. 5420/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, 1.

Dels lletrats de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, quants són funcionaris de carrera i quants ocupen
la plaça interinament?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

AC)
RGE núm. 5423/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
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de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
En quants processos judicials ha participat l'Advocacia de
la comunitat autònoma de les Illes Balears durant l'any 2014?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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C)
RGE núm. 5399/15, del diputat Juan M anuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atorgament de
la nacionalitat catalana als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ateses les declaracions efectuades pel conseller de Justícia
del Govern de Catalunya en relació amb l'atorgament de la
nacionalitat catalana als ciutadans i ciutadanes de els Illes
Balears, quina és la posició oficial del Govern al respecte?

Ordre de Publicació
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
José Manuel Lafuente i Mir.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, ratifica l'admissió a tràmit per
delegació de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple següents.
D)
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 5396/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaracions sobre la
suposada oferta de nacionalitat catalana als balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la posició del Govern davant les declaracions de
Germà Godó, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, sobre la concessió als balears d'una suposada
nacionalitat catalana?
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

B)
RGE núm. 5397/15, del diputat Baltasar Damián Picornell
i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a prolongació de la línia de tren fins a Artà.

RGE núm. 5400/15, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del Sr.
Juli Fuster.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el vicepresident del Govern que la contractació
del Sr. Juli Fuster per dirigir l'Ibsalut s'ajusta als principis que
han de regir el bon govern?
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

E)
RGE núm. 5401/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa plana de 30
euros per als vols entre illes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern fer efectiva la posada en marxa de la
tarifa plana de 30 euros per als vols entre illes?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst la seva conselleria prolongar la línia de tren
existent des de Manacor fins a Artà durant aquesta legislatura?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

F)
RGE núm. 5402/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del
president del Consell Insular de Mallorca en relació amb els
agricultors d'Extremadura.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca amb les declaracions del president del Consell Insular de
Mallorca sobre els agricultors d'Extremadura?
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, a 3 de setembre de 2015.
La diputada:
Margalida Prohens i Rigo.

J)
RGE núm. 5407/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a deute del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

G)
RGE núm. 5403/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habilitació dels "ducs d'Alba" al port de Ciutadella.

Ara que comença la legislatura i amb la finalitat que quedi
clar per a tota la ciutadania de les Illes Balears, Molt Honorable
Presidenta, ens podria dir quin és el deute total, a dia d'avui, del
Govern de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines intencions té el Govern de les Illes Balears respecte
de l'habilitació dels "ducs d'Alba" al port de Ciutadella?
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

H)
RGE núm. 5404/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a quantificació de les
actuacions de la Conselleria de Salut.

Palma, a 4 de setembre de 2015.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

K)
RGE núm. 5408/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
5436/15), de la diputada O lga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la legalitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com té previst el Govern garantir els drets lingüístics dels
alumnes?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Por quantificar la consellera de Salut les actuacions que ha
dit que posaria en marxa des que ha arribat a la conselleria?
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

I)
RGE núm. 5405/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació
dels càrrecs de confiança.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Presidenta, considera adequats els criteris seguits pel
seu govern a l'hora de contractar els càrrecs de confiança?

Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

L)
RG E núm. 5425/15, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pobresa energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Hi ha qualque programa conjunt, en funcionament o en vies
de desenvolupament, entre la Direcció General de Consum i la
Direcció General de Planificació i Serveis Socials als efectes
d'evitar talls indiscriminats de llum i gas a ciutadans en situació
de vulnerabilitat social?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
María Montserrat Seijas i Patiño.

BOPIB núm. 10 - 11 de setembre de 2015

203
Ordre de Publicació

M)
RGE núm. 5427/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
5437/15), de la diputada Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa aPla contra
l'explotació laboral.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins problemes s'han detectat fins ara en l'execució del Pla
contra l'explotació laboral?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
La diputada:
Laura Carmago i Fernández.

N)
RGE núm. 5428/15, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a comissió d'experts sobre finançament autonòmic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern crear una comissió d'experts sobre
finançament autonòmic per elaborar una proposta balear de
cara a la futura reforma del sistema de finançament?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

O)
RGE núm. 5429/15 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
5438/15), del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a colAlegis
concertats del Parc Bit.

Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

P)
RGE núm. 5532/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a recepció de TV3 i resta de
canals televisius en llengua catalana.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin és el termini previst per part del Govern de les Illes
Balears perquè des de la nostra comunitat autònoma puguem
gaudir i rebre el senyal de TV3, 3/24, Súper 3 i C33?
Palma, a 9 de setembre de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

Q)
RGE núm. 5534/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcament del nou
Hospital Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té previst el Govern adoptar alguna mesura respecte de les
queixes del preu de l'aparcament del nou Hospital Can Misses?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la situació actual dels concerts dels colAlegis del
Parc Bit després de la sentència del Tribunal de Justícia?
Palma, a 4 de setembre de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Palma, a 9 de setembre de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

R)
RGE núm. 5535/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de les
places de batxillerat al colAlegi La Salle de Maó.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per quins motius es pensa denegar el concert de les places
de batxillerat al colAlegi La Salle de Maó?
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Palma, a 9 de setembre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

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

S)
RGE núm. 5536/15, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar.

Creu, Sra. Presidenta, que amb la pujada d'imposts
reactivarà l'economia?

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

Palma, a 9 de setembre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

W)
Com valora el conseller d'Educació i Universitat l'inici del
curs escolar?
Palma, a 9 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel Vidal i Vidal.

T)
RGE núm. 5537/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concert dels colAlegis Aixa i Llaüt.

RGE núm. 5540/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de
Congressos de Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins tràmits ha realitzat la Conselleria de Turisme per
agilitar l'adjudicació de la gestió del Palau de Congressos de
Palma?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Què ha portat al Govern de les Illes Balears a l'intent de
retirar el concert dels colAlegis del Parc Bit Aixa i Llaüt?
Palma, a 9 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

U)
RGE núm. 5538/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 9 de setembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carasco.

X)
RGE núm. 5541/15, del diputat Baltazar Damián Picornell
i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a localització de fosses de la Guerra Civil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ens pot explicar la consellera de Participació,
Transparència i Cultura quines actuacions es pensen dur a
terme per localitzar i obrir les fosses comunes existents a les
Illes Balears de la Guerra Civil espanyola de 1936?
Palma, a 10 de setembre de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

En quin estat es troben els projectes de neteja de torrents?
Palma, a 9 de setembre de 2015.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.

V)
RGE núm. 5539/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
tributària del Govern.

Y)
RGE núm. 5542/15 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
5549/15), del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inundacions a
l'autovia d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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

Ens pot explicar el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat quines mesures es pensen prendre per tal que les
greus inundacions que s'han tornat a produir a l'autovia de
l'aeroport d'Eivissa no es tornin a reproduir?

Quins són els tributs que té previst apujar aquest govern de
cara a l'any 2016?

Palma, a 10 de setembre de 2015.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

Z)
RGE núm. 5543/15, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a memòries anuals del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ens pot explicar el conseller de Presidència si s'han lliurat
a la Presidència de les Illes Balears les memòries d'actuació
dels anys 2013 i 2014 del Consell Consultiu de les Illes
Balears, tal com preveu l'article 20 de la Llei 5/2010,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, i que no
figuren a dia d'avui publicades a la seva pàgina web?
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Montserrat Seijas i Patiño.

AA)
RGE núm. 5544/15, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política
de gestió de la ràdio i la televisió públiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes B alears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 10 de setembre de 2015.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

AC)
RGE núm. 5546/15, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a obertura de centres de salut els horabaixes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per a quan està previst tornar a obrir els centres de salut en
horari d'horabaixa?
Palma, a 9 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

AD)
RGE núm. 5548/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a depuradores d'aigües.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pensa solucionar el Govern els problemes a les
depuradores d'aigües a les Illes Balears?
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Quins són els plans del Govern per a la televisió i la ràdio
pública de les Illes Balears?
Palma, a 10 de setembre de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

AB)
RGE núm. 5545/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears,
relativa a tributs que apujarà el Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)
RGE núm. 5473/15, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a supervisió de serveis socials, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Amb quins recursos personals i materials compta la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per dur a terme la
funció d'inspecció, control i exercici de la potestat
sancionadora en matèria de serveis socials en relació amb els
centres i serveis d'àmbit suprainsular?

transcendentals per als homes i les dones que treballen a
l’Administració general de la CAIB.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè aprovi el II Pla d’Igualtat d’homes i dones de
Serveis Generals de la CAIB, 2015-2018, el més aviat possible
per donar continuïtat a les actuacions posades en marxa
l’anterior legislatura.
Palma, a 1 de setembre de 2015.
la diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 7 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Montserrat Seijas i Patiño.
B)

RGE núm. 5375/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts generals de l'Estat per a 2016.
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 5348/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a II Pla d'Igualtat d'homes i dones de Serveis Generals
de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El Govern de les Illes Balears va aprovar l’any 2012 el
primer Pla d’Igualtat entre homes i dones de l’Administració de
CAIB, per acord del Consell de Govern de dia 29 de juny de
2012, amb un àmbit d’aplicació temporal de tres anys i
aplicable al personal de Serveis Generals.
L’abril de 2015 es va presentar l’informe final d’avaluació
a la Comissió d’Igualtat corresponent, i resultà molt
satisfactòria la feina feta per avançar en la igualtat
d’oportunitats d’homes i dones dins l’Administració.
Actualment i una vegada finalitzat el període de vigència
del I Pla d’Igualtat, es fa necessària l’aprovació d’un nou Pla
d’Igualtat que sigui continuïtat de l’anterior, amb la finalitat de
continuar amb noves actuacions i mesures d’igualtat,

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 Ple.
El passat mes de juliol vàrem tenir coneixement del
Projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2016 que el
govern del president Rajoy vol aprovar. De la lectura d’aquests
pressuposts s’arriba a la conclusió objectiva que durant tota la
legislatura de govern del Partit Popular la nostra comunitat ha
estat greument discriminada respecte de les altres comunitats.
En efecte, per a l’any 2016 tornam a estar a la cua en
inversions per càpita. I ja són massa anys patint aquesta
discriminació.
En tan sols quatre anys hem perdut tot el que es va
aconseguir la legislatura del pacte, quan a l’Estat governava el
president Zapatero, és a dir, que la nostra comunitat estigui a la
mitjana estatal en inversions. Ara estarem, si no hi posam
remei, i per quart any consecutiu, a la cua en les inversions que
l’Estat ha de fer a la nostra comunitat.
Ni tan sols respecten l’obligació legal d’inversió que té
l’Estat a la nostra comunitat, en virtut de 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.
Cal recordar també que aquestes inversions no han arribat
cap dels quatre anys de govern del Partit Popular.
Evidentment els diputats nacionals del PSOE ja han
registrat les esmenes a l’esmentat projecte de pressuposts per
a 2016 per tal d’esmenar aquesta discriminació evident i tornar
als paràmetres d’inversió que teníem en temps de govern del
president Zapatero. Ara bé, des del Grup Parlamentari del
PSIB-PSOE pensam que podria resultar molt positiu per a
l’èxit d’aquestes esmenes i, conseqüentment, per a la nostra
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comunitat el fet que hi hagués un pronunciament inequívoc per
part del Parlament de les Illes Balears.

correspon, d'acord amb la Constitució, al conjunt del poble
espanyol.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

2. Que reafirma la plena vigència de tots els principis
democràtics que emanen de la Constitució, en particular la
igualtat de tots els espanyols davant la llei, amb independència
del territori on resideixin.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a evitar la discriminació que suposa per a les Illes Balears
l’aprovació del Projecte de pressuposts generals de l’Estat per
a 2016 i a incloure-hi, via esmenes, la quantia necessària per tal
de situar la nostra comunitat en la mitjana de l’Estat en
inversió.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

3. Que se solidaritza amb tots els ciutadans de Catalunya
davant del repte a les llibertats, a la igualtat i a la democràcia
que suposa la intenció d'algunes forces polítiques d'incomplir
la Constitució, les lleis i les resolucions dels tribunals.
4. Que expressa el seu màxim compromís amb la construcció
del projecte comú que és Espanya, de la mà dels nostres
conciutadans catalans i juntament amb tots els espanyols, en el
marc de la Unió Europea.
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

C)
RGE núm. 5376/2015, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a posicionament del Parlament de les Illes Balears
davant la voluntat separatista d'alguns partits polítics catalans
i solidaritat envers els seus ciutadans (a tramitar pel
procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: la proximitat de les
eleccions catalanes.
El proper dia 27 de setembre ce celebren a la comunitat
autònoma de Catalunya eleccions autonòmiques, convocades
d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
l'esmentada comunitat, per tal d'elegir diputats al Parlament de
Catalunya.
Nogensmenys, algunes de les forces polítiques que es
presenten a dits comicis han avançat la seva voluntat de
desobeir, precisament, la Constitució Espanyola, l'Estatut
d'Autonomia i qualsevol norma de l'ordenament democràtic
vigent que els impedeixi separar unilateralment Catalunya del
conjunt d'Espanya, mitjançant l'aprovació d'una declaració
d'independència al Parlament de Catalunya.
Considerant que la Constitució i la resta de l'ordenament
vigent són la garantia de la igualtat de drets de tots els
espanyols en qualsevol part d'Espanya, que són a més el marc
de convivència del qual lliurement tots els ciutadans espanyols
ens hem dotat, i que, per tant, cap institució democràtica
espanyola no pot romandre aliena a un repte contra la legalitat
democràtica d'aquesta magnitud, el Parlament de les Illes
Balears manifesta:
1. Que cap parlament, govern o institució política no pot
desobeir les lleis democràticament aprovades, ni les resolucions
dels tribunals, ni situar-se per sobre de la sobirania popular que

D)
RGE núm. 5424/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, M ÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa
a proposta de reforma del reglament del Parlament de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
Al llarg dels primers anys del segle XXI han emergit nous
valors ciutadans i polítics com la transparència, l’accessibilitat
o la participació que és necessari incorporar a les nostres
institucions, com ara el Parlament de les Illes Balears.
Atesa la nova realitat social, econòmica i política de les
Illes Balears.
Ateses les noves necessitats de millorar i facilitar la
participació ciutadana, de major transparència i més informació
del que fa i com ho fa el Parlament.
Atesa la finalitat de propiciar la proximitat i l’obertura de
la cambra legislativa a la ciutadania.
Atesa la necessitat de dinamitzar el funcionament del
Parlament de les Illes Balears.
Atesa la necessitat d’adequar la pràctica parlamentària a la
nostra realitat del moment.
Atesa la necessitat de millorar la tasca de control
parlamentari i reintroduir el debat polític i legislatiu al
Parlament.
Atesa la necessitat que quedin reflectits els drets i deures
dels diputats i les diputades i dels grups parlamentaris.
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Atès que som al començament d’una nova legislatura.
Ateses les diferents modificacions del Reglament, succeïdes
durant les anteriors vuit legislatures, la darrera aprovada pel Ple
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març
de 2011.
Ateses aquestes circumstàncies i d’altres, és necessari i
oportú iniciar un procés per tal d’adequar i actualitzar el
Reglament del Parlament de les Illes Balears a les noves
realitats, tenint present per a aquesta tasca la necessitat
d’arribar al màxim consens entre els diferents grups
parlamentaris que conformen l’arc parlamentari, tota vegada
que aquesta norma ha de regir el correcte funcionament del
Parlament de les Illes Balears els propers anys.
Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda crear, a la Comissió
de Reglament, una ponència per tal d’estudiar i proposar,
d’acord amb el que preveu l’article 191 del Reglament del
Parlament, un text amb les modificacions de la norma
reglamentària que es considerin adient per dinamitzar el
funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i
afavorir la participació dels ciutadans i les ciutadanes, la
societat civil i d’institucions i d’entitats acreditades.
Palma, a 3 de setembre de 2015.
Els portaveus:
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
Margalida Prohens i Rigo (GP Popular).
Laura Carmargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Mel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
Jaume Font i Barceló (GP El Pi-Proposta per les Illes
Balears).
Xavier Pericay i Hosta (GP Mixt).
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt).

E)
RGE núm. 5481/2015, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a rescat de la concessió
del Túnel de Sóller.
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.
A les Illes Balears tenim un dels peatges més cars
d’Espanya i Europa. El túnel de Sóller és una infraestructura
inaugurada l’any 1997, amb una longitud de poc més de 3.000
metres i que té un cost aproximat en aquest moment d11,65
euros per quilòmetre.
Per a tota la vall de Sóller patir aquesta concessió i el retard
del Govern en el pagament de les subvencions als residents s’ha
convertit en un greuge comparatiu, en un desavantatge en
matèria de comunicacions i transports i en un símbol d’un
sobrecost inassumible en aquests moments històrics. Mantenir

als ciutadans i a totes les persones que interactuen amb la vall
de Sóller en aquesta penalització és inacceptable. La resta dels
ciutadans de les Balears no ens podem imaginar el que és haver
de pagar cada pic que vens i vas de casa teva.
Tot i que pròpiament la titularitat del túnel és del Consell
Insular de Mallorca entenem que el Govern balear ha de
colAlaborar amb aquesta institució en el rescat de la concessió
del túnel. No es pot perdre de vista que el Govern balear
assumeix anualment el cost de la subvenció als residents i, per
tant, que ja té una implicació econòmica sobre aquesta
infraestructura territorial.
Per aquests motius el Grup Parlamentari el Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent:
Proposició no de llei
Primer. Instar el Govern balear a comprometre’s en el rescat de
la concessió del túnel de Sóller en aquesta legislatura establint
una colAlaboració amb el Consell Insular de Mallorca, sobretot,
en l’aspecte econòmic atès que el Govern ja assumeix
anualment el cost de la subvenció als residents pel preu del
túnel.
Segon. Instar el Govern balear que als pressuposts generals per
a l’any 2016 existeixi una partida pressupostària per a aquest
rescat de la concessió del túnel de Sóller.
Palma, 8 de setembre de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

F)
RGE núm. 5483/2015, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de l'estat de dret i la cohesió d'Espanya (a
tramitar pel procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: El Grup Parlamentari
Popular considera que els propers esdeveniments que es viuran
en breu a Espanya fan necessari un pronunciament urgent i clar
d'aquesta cambra en favor de la cohesió i la unitat d'Espanya.
Espanya és una gran nació. Una nació amb una història molt
rica en aportacions de tot ordre a la història universal. Una
nació plena de singularitats, de pluralitats, forjada al llarg dels
segles. Espanya és un estat democràtic, un estat social, un estat
de dret. Dir avui Constitució és dir Espanya i dir Espanya és dir
Constitució.
Espanya és avui una gran nació perquè està integrada per un
conjunt d'homes i dones lliures i iguals en drets i obligacions en
qualsevol part del territori nacional.
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És una gran nació perquè està a l'altura del seu temps, una
nació moderna, desenvolupada, integrada a Europa i amb
presència i lideratge a totes les organitzacions internacionals de
rellevància.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ

És una gran nació perquè respecta la pluralitat i la
singularitat dels territoris que la conformen i basa en aquest
respecte i en aquesta riquesa el fonament de la seva
indissoluble unitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Ordre de Publicació

Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

És una gran nació perquè ha sabut superar vells
enfrontaments en pautes de concòrdia i convivència.
És una gran nació perquè sap superar amb cohesió les
dificultats econòmiques i socials.
És una gran nació perquè la societat espanyola fa de la
solidaritat la seva major virtut.
És una gran nació perquè és de tots els espanyols, visquin
on visquin, i és de totes les tradicions i de totes les sensibilitats.
En definitiva, declarem que els espanyols de qualsevol part
del territori nacional tenim dret a seguir sent espanyols, lliures,
iguals, amb obligacions i drets fonamentals garantits per la
Constitució.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

A)
RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió
Europea, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (rectificat amb l'escrit RGE núm. 5470/15) (a tramitar
pel procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
Motivació del procediment d'urgència: La greu situació que
s'està produint aquests dies a la Unió Europea amb l'allau de
persones refugiades que hi arriben, amb motiu dels conflictes
armats i la situació política dels seus països d'origen.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta tots els poders
públics, administracions públiques i societat civil:

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears considerem que
el que està succeint a les fronteres europees no es tracta d'una
crisi migratòria sinó d’una arribada massiva de refugiats que
fugen de conflictes armats als seus països d’origen.

1. A posar en valor la cohesió i la unitat d'Espanya.
2. A respectar els drets i les llibertats fonamentals de tots els
ciutadans, i al fet que aquests es desenvolupin garantint la
convivència i la concòrdia entre tots els espanyols.
3. A posar en valor la fortalesa democràtica de les nostres
institucions.
4. A la posada en valor i defensa de la nostra sobirania
nacional, que no és ni vulnerable ni fraccionable.
5. El Parlament de les Illes Balears insta a tots ells, a totes les
institucions i a la societat espanyola a la defensa i la posada en
valor del nostre estat de dret, dels nostres principis i valors
constitucionals, del nostre sistema de llibertats.
Palma, 8 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Segons la definició que es dóna a l'article 1 sobre l'Estatut
dels Refugiats del qual el Govern central és sotasignat, un
refugiat és "una persona que, a causa d'una por fundada de ser
perseguit per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença
d'un grup social o d'opinió política en particular, es troba fora
del seu país de naixement i és incapaç, o, a causa de tal por, no
està disposat a servir-se de la protecció d'aquell país; o de qui,
per no tenir nacionalitat i estar fora del país de la seva antiga
residència habitual com a resultat de tals esdeveniments, és
incapaç, a causa de tal por, d'estar disposat a tornar-hi". Per
això les persones que fugen ara del nord de l'Àfrica i d'Orient
Pròxim no poden anomenar-se immigrants, sinó refugiats.
Milers de persones intenten travessar per terra i per mar la
distància que els separa del terror cap a una vida que hauria de
ser digna. No obstant això, es troben amb una situació que no
esperaven: els governs que els maleeixen, mitjans de
comunicació que manipulen, policies que els maltracten i
màfies que els enganyen. Fa tan sol uns dies, 71 persones
morien en un camió a Àustria, camí cap al que havia de ser una
vida digna, enganyats per les màfies que fan negoci amb la
desesperació i trafiquen amb la ilAlusió de gent desemparada.
Europa està vivint la pitjor crisi de refugiats des de la II
Guerra Mundial. No obstant això, no és l'esperit d'aquesta
Europa, que sortia d'una situació terrible, el que guia l'acció
dels governs membres. No és l'esperit de l'Europa dels
consensos i dels drets humans, que va veure horroritzada com
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el que havia passat entre els anys 39 i 45 no es podia tornar a
repetir. Ans al contrari, ens trobem amb una Europa indiferent
que pretén aixecar murs i mirar per a un altre costat instalAlant
“concertines”, castigant més, si escau, les persones que fugen
en aquest calvari impossible. Europa oblida la quantitat de
refugiats que hi havia després de la guerra civil espanyola i de
la segona guerra mundial, s'oblida que la gent, com ara, fugia
de governs autoritaris que no respecten la seva gent, sumats ara
a grups terroristes auto denominats estat, que decapiten tot
besllum de raó, consideració i seny.
Si Europa vol ser democràtica i respectar els drets humans
no pot permetre que governs com el d'Hongria pretengui parar
el foc tirant més gasolina, colAlocant “concertines” i detenint
famílies senceres. Davant la tragèdia hi ha dues possibilitats:
intentar atallar fomentant l'odi i el rebuig i atacant el símptoma
o enfrontar-se al repte que suposa recuperar els valors europeus
per, de forma responsable, establir una política comuna que
plantegi solucions per a gent que avui ens necessita més que
mai.
Des del Grup Podem Illes Balears solAlicitem al Parlament
que prengui cartes en l'assumpte i insti el Govern central que
faci tot el possible per promoure el compliment de la convenció
sobre l'Estatut del Refugiat de les Nacions Unides, colAlaborant
amb totes les parts implicades en aquest drama que es pot
arribar a convertir en la gran vergonya europea. Hem d’estar a
l'alçada de les nostres obligacions jurídiques i fer honor als que
haurien de ser els valors europeus.

B)
RGE núm. 5347/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Carpeta 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Govern de les Illes Balears va dur a terme l’anterior
legislatura 2011-2015 tota una sèrie d’actuacions
administratives encaminades a la simplificació i la
modernització administrativa, amb la voluntat d’eliminar
càrregues administratives i facilitar l’accés als ciutadans a
l’Administració.
En aquest sentit, es va iniciar la implantació de la Carpeta
ciutadana, elaborant aquest arxiu administratiu individual per
a cada ciutadà que permet classificar telemàticament aquells
documents que es presentin a l’Administració i utilitzar-los
posteriorment, eliminant així la presentació repetitiva de còpies
en paper o fotocòpies dels mateixos documents que ja es trobin
en dita Carpeta ciutadana.
A dia d’avui, la Carpeta ciutadana no està encara operativa,
per la qual cosa el Grup Parlamentari Popular presenta a debat
la següent
Proposició no de llei

Per tot això, el Grup parlamentari de Podem Illes Balears
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
rebutjar la política que s'ha dut a terme fins ara als països de la
Unió Europea amb la denominada crisi dels refugiats

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar les tasques pendents per a la posada en
funcionament de la Carpeta Ciutadana, mitjançant la
digitalització dels documents que els ciutadans presentin a
l’Administració, amb la voluntat d’avançar en la modernització
de l’administració, millorar la simplificació administrativa i
donar una major qualitat als serveis públics administratius.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que promogui una política comuna europea en matèria de
refugiats que respecti els drets humans i la Convenció sobre
l'Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides, reorganitzant els
recursos existents i proveint dels necessaris per tal que els
diferents països de la Unió puguin acollir persones refugiades
de manera equilibrada.

Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margalida Prohens i Rigo.

C)
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que dugui a terme les polítiques necessàries als
afectes de garantir una acollida digna de tota persona que arribi
a la nostra terra amb l'estatus de refugiat polític, garantint, dins
el seu marc competencial, el compliment de la Convenció sobre
l'Estatut del Refugiat de Nacions Unides a la nostra comunitat
autònoma i els drets que aquesta confereix a tot refugiat.
Palma, a 1 de setembre de 2015.
El diputat:
Carlos saura i León.
La portaveu:
Laura Carmargo i Fernández.

RGE núm. 5349/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procediment de participació 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Govern de les Illes Balears va posar en marxa nous
processos participatius a les Illes Balears per modernitzar i
agilitar les relacions administratives amb els ciutadans.
Així, es va activar la presentació telemàtica d’alAlegacions
i suggeriments a les normes que es tramiten per
l’Administració, a través d’una web destinada a la participació
ciutadana en l’elaboració de normativa.
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Amb aquest servei es dóna major facilitat a la ciutadania a
l’hora de presentar el seu parer, com a principals destinataris de
les polítiques públiques, així com per fer ús de les noves
tecnologies a l’abast de l’Administració.
A fi de dur a terme una major transparència en la gestió,
facilitar la presentació de les aportacions ciutadanes a la
tramitació normativa i recollir el major nombre de
suggeriments, es considera necessari activar al màxim l’ús de
dita web de Participació Ciutadana en l’elaboració de tota la
normativa, tenint en compte que s’està fent un ús molt limitat
d’aquesta via de participació en l’actualitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta a debat
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè reactivi la participació ciutadana en la
tramitació de normativa, publicant tots els procediments
normatius que es tramitin per Administració autonòmica (lleis,
decrets, ordres...) a la web creada a l’efecte, en fase
d’informació pública per a la presentació d’alAlegacions i
suggeriments, amb la voluntat de donar el major ús als
procediments de participació ciutadana posats en marxa
l’anterior legislatura.
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margalida Prohens i Rigo.

D)
RGE núm. 5385/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,
Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes
Balears, relativa a correcció de les cartes nàutiques i dels
derroters de les Illes Balears per a la correcta senyalització
dels fons marins 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, el Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Podem Illes Balears presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
Les praderies de posidònia conformen un hàbitat que només
en el conjunt de les Illes Balears compta amb una extensió
aproximada de 30.808 ha. D'aquesta superfície, un total de
4.864ha correspon als límits territorials de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera.
L'any 2011, el Consell Insular de Formentera va aprovar,
per unanimitat dels partits polítics representats en el plenari,
demanar al Govern de les Illes Balears la tramitació davant
l'Institut Hidrogràfic de la Marina la correcció de les cartes
nàutiques. A dia d'avui no ens consta que el govern autonòmic
no ha impulsat la dita tramitació.
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
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d'Eivissa i Formentera. Aquest pla defineix la necessitat de
preservació de les praderies com a "prioritat alta", i dins les
mesures d'actuació estratègiques com són les 4.1 i 4.3, s'hi
estableix la necessitat de corregir periòdicament la cartografia
de l'hàbitat utilitzant com a punt de partida la que es va elaborar
l'any 2005 dins el marc del Projecte LIFE Posidònia
(00/NAT/E/7303).
També es preveu la posada en marxa de mecanismes de
colAlaboració amb entitats i institucions públiques i privades per
a un millor coneixement científic dels principals hàbitats
protegits en la ZEC (zona d'especial conservació).
Donada l'especial transcendència d'aquest hàbitat pel que fa
a la depuració de les aigües del litoral balear i per la seva
capacitat d'absorció de CO 2; així com pel fet que suposa un
vertader escull de protecció dels sistemes platja-duna.
Donat que els elements de vigilància i conservació de la
posidònia són manifestament insuficients i que és obligació
dels organismes públics establir els mecanismes per a la seva
correcta gestió com a hàbitat protegit.
Tenint en compte que una de les activitats que provoca un
major impacte sobre l'hàbitat és la provocada per l'ancoratge
indiscriminat d'embarcacions d'esbarjo i creuers sobre les
praderies de posidònia.
I considerant que les cartes nàutiques i els derroters són
elements indispensables d'informació i referència per a tots els
navegants i poden donar informació dels indrets on es
localitzen els fons marins amb posidònia oceànica, dels espais
on es permet el fondeig lliure i, finalment, d'aquells on el
fondeig es troba prohibit, es demana:
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, a reprendre els tràmits davant l'Institut
Hidrogràfic de la M arina, amb l'objecte de demanar la
correcció de les cartes nàutiques i els derroters de tot
l'arxipèlag de les Illes Balears.
2. S'insta també a demanar la priorització de les cartes
nàutiques i els derroters que delimiten les aigües d'Eivissa i
Formentera, concretament la número "479 Costa Sur de l'illa
d'Eivissa i l'illa de Formentera" i la número "478 illa d'Eivissa";
també s'haurien d'incloure la “479A Freus entre Eivissa i
Formentera”, la “4791 Port d'Eivissa”, la “4792 Port de La
Savina” i altres que estiguin publicades de la zona i que l'escala
ho permeti, per tractar-se de les zones on actualment es
produeix una major pressió del fondeig d'embarcacions
d'esbarjo, i per tant, un major impacte sobre les praderies de
posidònia.
3. Finalment, la dita solAlicitud haurà de fer constar la necessitat
que la correcció de les cartes nàutiques i els derroters inclogui
la següent informació:
• Indicació dels fons marins amb presència confirmada de
l'hàbitat praderies de posidònia
• Indicació dels fons marins que, a causa de la presència de
praderies de posidònia, compten amb restriccions de
fondeig segons els respectius plans de gestió i/o PRUGS.
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Així s'hi hauran de fer constar les zones de fondeig prohibit,
regulat i condicionat.
Indicació i senyalització dels límits geogràfics marítims que
compten amb figures de protecció ambiental com són els
Llocs d'importància comunitària, Parcs Nacionals, Parcs
Naturals, Reserves Naturals, Reserves Marines o d'altres
semblants.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
Els portaveus:
Silvia Tur i Ribas (GP Mixt).
Xavier Pericay i Hosta (GP Mixt).
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca)
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca)
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears)

que es reberen: 626.000. El país amb més solAlicituds de la UE
fou Alemanya, amb un 32%, seguit de Suècia amb el 13%.
En els darrers mesos s’està començant a donar resposta des
de la UE. Una espècie de consciència s’està començant a
despertar entre els estats arrel de la dramàtica crisi que s’està
vivint a la Mediterrània. Una situació que s’ha agreujat a causa
de principalment dos motius: s’han eliminat pràcticament les
ajudes al desenvolupament amb els països d'origen i la
violència insuportable que provoquen els nombrosos conflictes
armats i les guerres a les zones de Síria, Líbia, Mali i altres
països africans.
Segons dades d’Amnistia Internacional, més de 3.500
persones varen perdre la vida a la mar durant l’any 2014 mentre
fugien de conflictes, persecució i pobresa. Sols en els quatre
primers mesos de 2015, al voltant de 1.700 persones han mort
a la mar Mediterrània.

E)
RGE núm. 5386/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política comuna en matèria d'immigració, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

El plantejament fet per la Comissió Europea va considerar
assumir 40.000 persones en la seva proposta inicial pel conjunt
de la UE i d’aquests 40.000, 5.000 correspondrien a Espanya.

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 comissió.

El Govern d’Espanya únicament n'ha acceptat 2.000 amb
unes excuses vergonyoses, com és, per exemple, l’efecte crida
que provoquen els rescats marítims o utilitzant l’argument de
l’alt nivell d’atur entre la ciutadania espanyola.

Conflictes armats, guerres civils, persecucions, violència.
Milions de vides amenaçades per motius de religió,
procedència ètnica, social, política, davant catàstrofes naturals,
sequeres, fam... Segons dades de Nacions Unides , cada minut,
vuit persones ho deixen tot per fugir de la guerra, la persecució.

L’actuació espanyola en relació amb la crisi dels fluxos
migratoris provinents d’aquests països posa de manifest el nul
compromís amb la defensa dels drets humans, bloquejant totes
i cadascuna de les propostes fetes per la Comissió Europea.

A mitjans del 2014 es compatibilitzaren més de 51 milions
de persones desplaçades a tot el món. Si aquestes persones
formassin una nació, seria la 26è més gran del món. Hi ha
estudis que vaticinen que aquesta xifra pujarà a 53 milions
durant el 2015. Estam davant xifres rècord. Estam davant una
situació sense precedents, superant les crisis similars com la
dels anys 90 o els desplaçaments forçats que va provocar la II
Guerra Mundial.
Europa està vivint la pitjor crisi de refugiats des de la II
Guerra M undial. El drama dels refugiats cap a la Unió Europea
arribats per la Mediterrània arriba a les 232.000 persones.
Segons les previsions que es fan per a aquest any seran més de
800.000 les peticions d’asil. La pitjor dada en trenta anys, la
pitjor crisi des de la II Guerra Mundial. Són dades d’ACNUR,
Oxfam Internacional i Amnistia Internacional.
La immensa majoria dels refugiats i les refugiades estan
essent acollits en països propers. Pakistan se situa com el país
del món que més refugiats acull, amb 1,6 milions de persones;
seguit per Iran amb 857.000 persones; Jordània amb 641.900
persones i Turquia amb 609.900.
Europa no és aliena a aquesta situació. Espanya tampoc,
però realment no estam fent l’esforç humanitari que la situació
exigeix i que estan reclamant les organitzacions socials.
Espanya va rebre 5.616 solAlicituds d’asil en 2014 (un 25% més
que a l’any 2013 que varen ser 4.485). En relació amb la Unió
Europea, les solAlicituds a Espanya suposen el 0,9% del total

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de l’Estat
a exigir a la Unió Europea una política comuna en matèria
d’immigració amb l’objectiu d'articular l’asil de refugiats i
d’immigració i així donar una resposta immediata a la tragèdia
humanitària de la Mediterrània.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
recuperar i promoure autèntiques polítiques de cooperació i
solidaritat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a assumir les seves responsabilitats i la solidaritat amb aquells
que més ho necessiten assumint les quotes proposades per la
Unió Europea.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
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F)
RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans sectorials de comerç, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
A la disposició addicional primera de la Llei 11/2014, de
comerç de les Illes Balears, s’estableix que els consells
insulars, mitjançant les previsions adients en el pla territorial
insular de cada illa o a través de l’elaboració i l'aprovació
específica d’un pla director sectorial, han d’establir les
mesures, l'ordenació i el control necessaris per aconseguir el
bon desenvolupament del sector comercial, especialment en la
utilització i l'ocupació del sòl destinat a l’exercici d’activitats
comercials.
La Llei 4/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial,
preveu que correspon als consells insulars l’elaboració dels
plans directors sectorials, i la Llei 2/2001, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del
territori, determina al seu primer article que l’elaboració i
l'aprovació del pla director sectorial d’equipaments comercials
és competència dels consells insulars.
Ara el Decret Llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures
urgents en matèria de grans establiments comercials, a la seva
disposició addicional primera, al punt 2, assenyala que:
“2. El Govern i els consells insulars, en el termini de sis
mesos i en el marc de la regulació dels instruments
d’ordenació territorial continguda en la Llei 14/2000, de 21
de desembre, d’ordenació territorial, com també en
consonància amb allò que preveu la disposició addicional
primera de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, podran adoptar
les mesures d’ordenació urbanística i territorial dels
equipaments comercials que es considerin necessàries en
atenció a raons imperioses d’interès general relatives a la
protecció del medi ambient, de l’entorn urbà i del patrimoni
històric, artístic i cultural”.
Per altra banda, l’article 6.3 de la Llei 2/2001, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria d’ordenació
del territori, disposa que, en les matèries objecte de
transferència, el Govern i els consells insulars han d’acordar els
mecanismes de cooperació tècnica, jurídica, econòmica i
d’informació mútua.
Ja en el passat el Govern de les Illes Balears va cooperar
econòmicament amb els Consells d’Eivissa i Menorca per a la
redacció dels respectius Plans Directors Sectorials en matèria
de comerç, i en data 9 de febrer de 2015, igualment, la
Conselleria d’Economia i Competitivitat va signar amb el
Consell de M allorca un protocol per establir la metodologia de
colAlaboració que condueixi a la redacció del Pla
d’Equipaments Comercials de l’illa de Mallorca.
És per això, en la perspectiva de la immediata redacció i/o
actualització per part dels consells insulars dels plans directors
sectorials en matèria de comerç i en el marc de la desitjable
cooperació econòmica entre institucions que assenyala la Llei
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2/2001, d’atribució de competències, que el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment del protocol signat amb el Consell
Insular de Mallorca el passat dia 9 de febrer de 2015 i a dotar
una partida pressupostaria de 250.000 euros per tal que sigui
possible la redacció del Pla Director Sectorial en matèria de
comerç.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar la partida pressupostària adient per als Consells
Insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera per tal que
puguin adaptar els respectius plans directors sectorials a
cadascuna de les Illes a la situació comercial present i futura.
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.
La portaveu:
Margalida Prohens i Rigo.

G)
RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procediment d'inspecció al jutjat de violència sobre
la dona d'Eivissa, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Sara Calleja, una dona lleonesa de 51 anys, va arribar a
Eivissa el desembre per passar una temporada amb la seva filla,
resident a l’illa, i molt probablement per allunyar-se del calvari
que sofria pel maltractament a què era sotmesa per la seva
exparella, amb qui va iniciar en 2010 una relació sentimental.
Sara Calleja acumulava 17 denúncies contra el seu
maltractador i 3 judicis celebrats.
Una sentència dictada el 16 de juny de 2014 condemnava
el maltractador a 9 mesos de presó per amenaces en l'àmbit
familiar alhora que establia la prohibició de comunicar-se amb
la víctima "per qualsevol mitjà de comunicació o informàtic o
telemàtic" durant un període de cinc anys.
Malgrat la condemna, pel que sembla, el seu maltractador
va continuar, motiu pel qual Sara Calleja va presentar dues
noves denúncies al Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa,
en el mes de maig la primera i en el mes de juny la segona.
El passat 11 de juliol, Sara Calleja es va precipitar des del
segon pis d'un cèntric edifici de la ciutat d'Eivissa, acabant així
amb la seva vida. Abans de fer-ho, Sara Calleja, va dirigir una
carta a la jutgessa en la qual relatava el seu turment i es
preguntava les raons per les quals no va haver-hi resposta
judicial a les seves dues últimes denúncies: "Aquí a Eivissa he
posat dues denúncies, el maig i juny, i no he rebut cap
contestació encara", deia en la seva carta.
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Segons les últimes notícies aparegudes en premsa (Diario
de Ibiza, 22 d'agost de 2015), el jutjat especialitzat de violència
sobre la dona no va tramitar les dues últimes denúncies que
Sara Calleja va presentar a la comissaria pels missatges
amenaçadors que li enviava la seva exparella a través de les
xarxes socials, a pesar que una sentència li prohibia
comunicar-se amb ella durant un període de cinc anys.

la del titular de l'òrgan al fet que es refereixi la respectiva
activitat inspectora.

Es dóna la circumstancia que el mateix jutge titulat en
matèria de violència sobre la dona, i degà dels Jutjats d'Eivissa,
ha denunciat pels canals oficials, públicament i reiteradament
davant de la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, la
situació del jutjat, especialment les dificultats per cobrir totes
les baixes de personal que s’han produït i que feien inviable el
funcionament del jutjat en condicions òptimes. I no només
això, sinó que el mateix jutge també ha posat en coneixement
un entorn de “conflictivitat i enfrontament” que “ha empitjorat
i s'ha aguditzat en els dos últims anys, especialment l'estiu
passat” (Diario de Ibiza, 30 d'agost de 2015).

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
qualsevol mostra de violència i maltractament contra les
persones i, especialment, contra la violència de gènere que
tantes víctimes ocasiona al nostre país. Així mateix, reconeix la
tasca que desenvolupen les diferents associacions i entitats que
lluiten contra aquest tipus de violència en qualsevol de les
seves manifestacions.

De confirmar-se totes les circumstàncies exposades, el cas
de Sara Calleja podria ser objecte d’un hipotètic funcionament
anormal de l'Administració de Justícia, por la qual cosa es
considera necessari i urgent activar un procediment d'inspecció
per part dels organismes competents en aquesta matèria, en
concret el Ministeri de Justícia.
Quan una víctima de maltractaments denuncia la seva
situació davant la policia o el jutge, l'article 544 de la Llei
d'enjudiciament criminal confereix la potestat al jutge
d'instrucció de dictar una ordre de protecció per a aquesta en
els casos en què, existint indicis fundats de la comissió d'un
delicte o una falta contra la vida, integritat física o moral,
llibertat sexual o seguretat d'algunes persones esmentades a
l'article 153 del Codi Penal, resulta situació objectiva de risc
per a la víctima.
Aquesta ordre pretén, segons l'exposició de motius de la
Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció
de les víctimes de violència, que "a través d'un ràpid i senzill
procediment judicial, substanciat davant el jutjat d'instrucció,
pugui obtenir la víctima un estatut integral de protecció que
concentri de forma coordinada una acció cautelar de naturalesa
civil i penal".
El Consell General del Poder Judicial té atorgada la
competència de la inspecció i la vigilància sobre tots els jutjats
i tribunals per a la comprovació i el control del bon
funcionament de l'Administració de Justícia. No obstant això,
a més del Servei d'Inspecció del Consell General del Poder
Judicial, existeixen altres òrgans amb competències
inspectores, tals com les sales de govern i els presidents dels
respectius tribunals, de conformitat amb l’establert als articles
152.1.7 LOPJ, 172 i següents de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, i 52 i concordants del Reglament dels òrgans de
govern dels tribunals. Així, els presidents dels Tribunals
Superiors de Justícia i els presidents de les diferents Audiències
Provincials en els seus respectius àmbits territorials poden
exercir, per delegació, les diferents activitats d'inspecció,
direcció i vigilància del funcionament dels jutjats.
La mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial assenyala a
l'article 173 que la inspecció del corresponent jutjat o tribunal
s'encomanarà a jutge o magistrat d'igual o superior categoria a

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
a iniciar immediatament el procediment pertinent per tal
d'inspeccionar el Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa a
fi de valorar el seu funcionament i la resposta judicial davant
les denuncies presentades en matèria de violència sobre la dona
i, si n'és el cas, que es depurin les responsabilitats que se'n
puguin derivar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
a determinar, en el marc del procediment d’inspecció, si el cas
de Sara Calleja es pot emmarcar en un supòsit d’anormal
funcionament de l’Administració de Justícia, donada la manca
de tramitació de les dues denúncies presentades, al efectes de
determinar la responsabilitat patrimonial de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d'aquesta resolució a la Gerència Territorial del Ministeri de
Justícia a les Illes Balears.
Palma, a 3 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Prohens i Rigo.

H)
RGE núm. 5398/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció de l'IVA per a béns i activitats culturals,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
L'1 de setembre de 2012, el govern del Partit Popular va
imposar una dràstica pujada de l'IVA cultural sobre el consum
dels seus béns i serveis, amb excepció del sector del llibre,
fixant-lo a la franja més alta de tota Europa: el 21%. Aquesta
mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat
un clar cop per a la creació i l'accés a la cultura de la majoria
de la nostra ciutadania.
Les dades del Ministeri d'Hisenda revelen que la pujada de
l'IVA cultural suposava una recaptació menor de l'esperada, al
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mateix temps que perjudicava greument el sector cultural
espanyol amb una pèrdua constant de públic, la dràstica
disminució en la creació i la producció, i consegüentment amb
l'augment de l'atur i la destrucció del teixit empresarial en
sectors com el cinema, el teatre o la música.
Convé recordar que, en termes econòmics, l'activitat
cultural a Espanya va ascendir a més de 26.000 milions d'euros
en 2012 (última dada publicada: Anuari d'Estadístiques
Culturals 2014), i la seva aportació al PIB se situa en el 3,4 %,
incloses les activitats vinculades a la propietat intelAlectual.
Això suposa un pes similar o superior, en el conjunt de
l'economia, al generat pels sectors de l'agricultura, la ramaderia
i la pesca (2,5% PIB), la indústria química (1% PIB) o les
telecomunicacions (1,7% PIB).
La pujada desproporcionada de l'IVA perjudica greument
la cultura com a sector d'oportunitat de creixement econòmic i
també les possibilitats d'accedir-hi per part de la ciutadania.
La fiscalitat aplicada als productes de la creació és una
tremenda mostra de miopia per part d'aquest govern; la cultura,
amb les seves diferents manifestacions i sensibilitats, enriqueix,
facilita i enforteix la convivència en societat, i és un dels
elements bàsics de la nostra projecció internacional, sent tot
això un dels millors llegats per a les generacions futures.
L'administració autonòmica no és aliena a aquesta
problemàtica de forma directa. Molt al contrari, en la seva
funció de dinamitzadora i promotora cultural, és també
perjudicada amb aquesta mesura. Es més, el problema a la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’agreuja per la
insularitat i la doble insularitat, en el cas de Menorca i les
Pitiüses, ja que tots els artistes que volen exportar les seves
produccions entre illes i fora del territori balear han d’assumir
els costos que els suposen els bitllets d’avió o vaixell tant per
a ells com per a instruments, escenaris, obra pictòrica etc.
Tot això, sumat als lloguers dels espais per dur a terme les
seves activitats, ha fet que als nostres artistes els sigui quasi
impossible sortir fora de les illes on viuen.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4555/15, presentada pel diputat
Sr. Josep Castells i Baró, relativa a reaccions a la sentència de
l'Ib-salut. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4564/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, relativa a gestió de
les residències, centres de dia i pisos tutelats d'Eivissa.
(BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015).
El Govern té la voluntat de transferir al Consell Insular
d'Eivissa les residències de Can Raspall i Can Blai, així com els
pisos tutelats.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4565/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, relativa a gestió de
les residències i els centres de dia a Mallorca. (BOPIB núm.
8, de 31 de juliol de 2015).
Des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
s'intentarà:
- Que la residència de Sant Miquel es transfereixi al Consell
Insular de Mallorca.
- La residència de Son Güells al tenir caràcter insular no hi
ha actualment la intenció de transferir-la.
- En relació amb els centres de dia, al tenir un caràcter
municipal la intenció de la conselleria és mantenir
conversacions amb els ajuntaments afectats. Cal destacar que
actualment està pendent de resoldre l'aplicació de l'anomenada
"Llei M ontoro", de modificació de la Llei reguladora de bases
de règim local, que pot afectar el caràcter municipal d'aquest
servei.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a reconsiderar la pujada de l'IVA per als béns i les activitats
culturals i a establir el seu tipus en el 5% -mantenint el 4% per
al llibre.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació.

Ordre de Publicació
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a proposar i defensar en el si de les institucions de la UE,
l'establiment d'un IVA per a la cultura reduït, harmonitzat en tot
el territori de la Unió.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La diputada:
Elena Baquero i González.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

D)
A la Pregunta RGE núm. 4566/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, relativa a seus de
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. (BOPIB núm.
8, de 31 de juliol de 2015).
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears - Oficina
de Defensa dels Drets del Menor.
La intenció és reubicar la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears en un mateix espai, concretament a l'edifici on està
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ubicada la Direcció General de Dependència. La dispersió
actual dificulta la gestió minvant l'eficiència i l'eficàcia.
Traslladarem l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor a
la Plaça Drassana.
Palma, 19 d'agost de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4647/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 1. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
La Direcció General de Consum ha rebut 20 reclamacions
per aplicació de tarifes abusives per part d'empreses
comercialitzadores d'energia elèctrica al mercat lliure, però cap
pel lloguer de comptadors no integrats en telegestió.

E)
A la Pregunta RGE núm. 4567/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, relativa a càrrecs
de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. (BOPIB
núm. 8, de 31 de juliol de 2015).

La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació
L'augment del nombre de directors generals a la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació ve acompanya d'una reducció
d'un assessor.
Hi ha la previsió de crear l'Agència de Cooperació sense
l'augment d'alts càrrecs. Serà un instrument de caràcter
administratiu que faciliti qüestions com el pagament a les
entitats. Aquesta iniciativa ha estat insistentment demanada per
les mateixes entitats.
A més, es vol mantenir el consorci sociosanitari de
Mallorca, que el Govern de la legislatura 2011-2015 va tenir
intenció, i iniciar els tràmits, de fusionar-lo amb la Fundació
d'atenció a la dependència, però que no va arribar a executar.

H)
A la Pregunta RGE núm. 4648/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 2. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
La Direcció General de Consum no ha iniciat cap expedient
sancionador per aplicació de tarifes abusives o contràries a la
llei en concepte de lloguer de comptadors no integrats en
telegestió per part d'empreses comercialitzadores d'energia
elèctrica al mercat lliure.
La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

A la Pregunta RGE núm. 4644/15, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, relativa a mesures en relació
amb els aturats de més de 45 anys. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).

A la Pregunta RGE núm. 4649/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 3. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).

El colAlectiu d'aturats majors de 45 anys és un dels grups
prioritaris d'actuació de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, ja que és un dels grups més afectats per la situació
econòmica i laboral.
La situació heretada pel nou govern no és positiva, ja que
el conjunt de mesures implementades és insuficient, atès l'abast
i l'arrel del problema. El seguiment fins a dia d'avui de les
mesures adoptades per l'anterior govern evidencia que no s'han
assolit els objectius inicials. Així doncs, la situació de partida
que s'ha trobat el nou govern és la d'una insuficiència
quantitativa de polítiques, així com uns resultats que palesen
una ineficàcia de les mateixes..
Refermant el nostre compromís amb el colAlectiu de majors
de 45 anys, especialment d'aquelles persones aturades amb més
dificultats d'inserció laboral i sense l'aixopluc de prestacions
d'atur, l'actual govern promourà noves actuacions que estiguin
a l'alçada del problema. Al respecte, es treballarà en
l'establiment de noves mesures que impulsin l'ocupació d'aquest
colAlectiu, utilitzant a aquests efectes el ventall de possibilitats
que les diferents polítiques actives d'ocupació ofereixen.

La passada legislatura la Direcció General de Consum no va
realitzar cap campanya d'inspecció per veure si les tarifes que
s'apliquen als consumidors dins el "mercat lliure" són les
realment contractades.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria.

La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4650/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 4. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
Al darrer anys la Direcció General de Consum ha rebut 54
reclamacions de consumidors relacionades amb el
subministrament elèctric i la seva facturació al "mercat lliure".
La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

K)
A la Pregunta RGE núm. 4651/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 5. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).

O)

Al darrer anys la Direcció General de Consum ha imposat
3 sancions a empreses comercialitzadores d'energia elèctrica
pel subministrament i la seva facturació al "mercat lliure". El
control de tarifes al "mercat regulat" correspon a la Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic.

La funció de l'assessor tècnic, Sr. Mateu Morro M arcé, és
donar assessorament tècnic al conseller en matèria de medi
ambient, agricultura i pesca per la seva experiència en el sector.

A la Pregunta RGE núm. 4691/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a funcions
del Sr. Mateu Morro. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015).

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.

La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.
Ordre de Publicació
P)
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4652/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 6. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
La Direcció General de Consum no disposa de dades de les
factures impagades de llum i gas per les famílies de les Illes
Balears.

A la Pregunta RGE núm. 4692/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a
retribucions del Sr. Mateu Morro. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
Les retribucions de l'assessor tècnic de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Sr. Mateu Morro M arcé,
les podeu consultar al BOIB núm 105 de 14 de juliol de 2015.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.

La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.
Ordre de Publicació
Q)
Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4653/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 7. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
La Direcció General de Consum no disposa de dades del
talls del subministrament de llum o gas el darrer any.
La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.
Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4654/15, presentada per la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, relativa a
electricitat i pobresa energètica, 8. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
Aquest govern, per mitjà de la Direcció General de Consum
amb el suport de la Direcció General de Coordinació del
Govern, està ja impulsant les accions adients per evitar els talls.
En concret, s'està treballant en l'estudi i l'aplicació de mesures
per al manteniment del subministrament d'energia a les famílies
i als ciutadans en situació de vulnerabilitat social. La tasca es
fa en coordinació amb les direccions generals implicades de
Consum, Energia i Canvi Climàtic, Planificació i Serveis
Socials, Política Industrial i Comerç i Empresa.
La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.

A la Pregunta RGE núm. 4693/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a
dessaladores a les Illes Balears. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
En l'actualitat el Govern de les Illes Balears gestiona,
mitjançant l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA), les dessaladores de la Badia de Palma,
Andratx, Badia d'Alcúdia, Eivissa, Sant Antoni de Portmany i
Formentera.
Les dessaladores de Badia de Palma i Formentera es
gestionen directament mitjançant contractes de serveis de
conservació, manteniment i explotació amb empreses
especialitzades.
Així mateix, les dessaladores d'Andratx, Badia d'Alcúdia i
Sant Antoni de Portmany es gestionen mitjançant contractes de
concessió d'obra pública.
Es fa constar que en data 29 d'abril de 2005 es va signar,
entre l'abans anomenat Ministeri de Medi Ambient i el Govern
de les Illes Balears, un conveni de colAlaboració per a
l'execució d'obres hidràuliques d'interès general a les Illes
Balears que contemplaven el projecte, el finançament,
l'execució i l'explotació de les següents dessaladores d'aigua
marina: Badia d'Alcúdia, Santa Eulària des Riu, Ciutadella i
Andratx. De totes aquestes només han estat rebudes pel Govern
balear les dessaladores d'Andratx i de Badia d'Alcúdia.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.
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Ordre de Publicació

R)

U)

A la Pregunta RGE núm. 4694/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a
ampliació del Parc Nacional de Cabrera. (BOPIB núm. 8, de
31 de juliol de 2015).

A la Pregunta RGE núm. 4697/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria agrària. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015).

El Govern de les Illes Balears insta el ministeri a realitzar
l'ampliació i inicia els tràmits per acordar els límits d'acord amb
el Patronat.
No existeix una delimitació decidida, sinó dues propostes
realitzades des del Govern. Les superfícies proposades són de
18.000 i 90.000 ha., respectivament.
S'ha d'elaborar una proposta concreta, tal com es recull en
l'acord del Consell de Govern del 7 d'agost, on s'insta els
òrgans competents a definir els límits de l'ampliació d'acord
amb criteris científics i tècnics.
La proposta serà discutida en el si del Patronat, com a òrgan
consultiu del parc nacional, i una vegada determinada serà
sotmesa a informació pública i serà objecte d'informe per part
del Consell de la Xarxa de parcs nacionals com a pas previ a
l'aprovació pel Consell de M inistres.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4695/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a
modificació de la Llei del sòl. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol
de 2015).
La modificació de la Llei del sòl no serà una modificació
integral de la mateixa. Per això, des de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat estam treballant per, durant els
propers mesos, poder concretar quins punts de la llei seran
proposats modificar.

La política agrària d'aquest govern està orientada a millorar
la renda agrària i l'eficiència energètica de les explotacions
agràries. Adequant els costos de producció als de la resta de
l'Estat.
Impulsar polítiques de formació agrària, assessorament,
investigació, innovació, transferència tecnològica i preservació
del coneixement local. Així com l'acompanyament a les
incorporacions de joves.
Aplicar el PDR, la PAC i altres ajudes amb l'agilitat i la
simplicitat possibles, afavorint l'accessibilitat a les ajudes a
totes les explotacions agràries.
Facilitar l'accés a la terra impulsant el banc de terres,
començant amb les finques públiques.
Promoure el consum de la producció local activant el
catàleg d'aliments tradicionals i les denominacions de qualitat
i les varietats locals i races autòctones. Es fomentaran les
pràctiques agràries compatibles amb el medi ambient, donant
suport a les ADS, ADV, PI i AE, associacions de productors...
Tancar el cicle de l'aigua i fomentar l'ús i l'ampliació dels
regadius amb aigües depurades, així com consolidar aquelles
zones de regadiu amb aigües subterrànies o de fonts amb la
voluntat clara d'acostar la superfície de regadiu a la d'altres
zones mediterrànies i millorar-ne l'eficiència.
Fonamentalment volem fer una política agrària oberta al
sector i donar suport a aquelles iniciatives que serveixin per
fomentar el creixement dels nostres productes i de la indústria
relacionada.
Esment especial requereix l'acord de governabilitat del
pacte de govern on s'esmenta la necessitat de fer una llei de
benestar animal. I per altra banda també és important ressenyar
la necessitat d'acotar alguns aspectes de la Llei agrària que
estan generant contradiccions i sobretot pèrdua de sòl agrari.
En definitiva, tenim la decisió d'impulsar polítiques agràries
que promoguin el sentit de responsabilitat social i ecològica.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.
Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 4696/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a
depuradora de Ferreries. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de
2015).
Està previst posar en marxa la depuradora de Ferreries a
mitjan mes de novembre de 2015, si no hi ha nous problemes.
Durant aquest temps es durà a terme el confinament de fangs i
una conducció provisional, ja prevista en el projecte.
Cal dir que també hi ha retards per problemes amb la xarxa
elèctrica que també estan prevists resoldre.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4699/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria pesquera. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015).
En matèria de pesca, la política a seguir durant aquesta
legislatura per part d'aquesta direcció general serà la de, primer,
impulsar, ajudar i colAlaborar amb el sector per aconseguir la
plena adopció de les noves mesures referents a la política
pesquera comuna; segon, potenciar la pesca tradicional posant
en valor el seu producte, la seva implicació cultural i la seva
aportació a la identitat característica del nostre poble; tercer,
restar compromesos amb el futur de la pesca dirigint-la a plans
de sostenibilitat.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.
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El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

W)
A la Pregunta RGE núm. 4700/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria de recursos hídrics. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol
de 2015).
L'equip actual de govern s'alinearà amb les polítiques
europees de l'aigua i a les previstes a la legislació vigent, que
preveuen garantir el subministrament d'aigua de qualitat tot
garantint l'ús sostenible, equilibrat i equitatiu.
En aquest sentit els objectius generals seran millorar l'estat
dels ecosistemes aquàtics, promoure l'ús sostenible de l'aigua,
garantir la reducció progressiva de contaminació i minimitzar
l'efecte de les inundacions i sequeres, entre d'altres.
Les principals eines previstes són la revisió anticipada del
pla hidrològic vigent, la redacció d'un pla de sequera i
l'aprovació d'un pla de gestió del risc d'inundació, afavorint la
participació pública i la transparència de tot el procés i sense
perjudici d'utilitzar altres eines previstes a la legislació vigent.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:
Vicenç Vidal i Matas.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4704/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria d'obres públiques. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol
de 2015).
Les línies generals d'actuació seran exposades per part del
conseller en una propera compareixença a la comissió
parlamentària corresponent.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4705/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a tarifa
plana per a vols de residents. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol
de 2015).

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 4701/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria d'habitatge. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de
2015).

Des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ja
estan treballant per posar en marxa dita mesura l'abans
possible.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

Les línies generals d'actuació seran exposades per part del
conseller en una propera compareixença a la comissió
parlamentària corresponent.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4702/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria de transport terrestre. (BOPIB núm. 8, de 31 de
juliol de 2015).
Les línies generals d'actuació seran exposades per part del
conseller en una propera compareixença a la comissió
parlamentària corresponent.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.
Ordre de Publicació

RGE núm. 5449/15, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sobre els criteris de
selecció seguits pel Consell d'Administració de SITIBSA per al
nomenament del Sr. Francisco Fernández Terrés.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2015, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de M edi Ambient i Ordenació
Territorial recapti la compareixença del Sr. Conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, per tal d'informar sobre sobre els
criteris de selecció seguits pel Consell d'Administració de
SITIBSA, en sessió extraordinària de dia 4 d'agost de 2015, per
al nomenament del Sr. Francisco Fernández Terrés com a
gerent de SITIBSA.

Z)
A la Pregunta RGE núm. 4703/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, relativa a política
en matèria de transport aeri. (BOPIB núm. 8, de 31 de juliol
de 2015).
Les línies generals d'actuació seran exposades per part del
conseller en una propera compareixença a la comissió
parlamentària corresponent.

Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 5022/15 i 5023/15.

Ordre de Publicació
D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5393/15, presentat pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, relatives a cost de les actuacions a la Conselleria
de Salut i a preu del pàrquing del nou Hospital de Can Misses,
publicades al BOPIB núm. 9, de 4 de setembre de 2015.

Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 4988/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5531/15, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
i accepta la retirada de la interpel Alació esmentada (BOPIB
núm. 9, de 4 de setembre de 2015), relativa a posició del
Govern davant el TTIP i els seus efectes.

Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la Interpel Alació RGE núm.
4336/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5482/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual sol Alicita que, atès l'imminent inici del curs escolar i
interessats a conèixer el més aviat possible com s'ha
desenvolupat, així com la política educativa que pensa seguir
el Govern, la interpel Alació esmentada, relativa a política
educativa del Govern i inici del curs escolar, es tramiti pel
procediment d'urgència. En conseqüència, d'acord amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries no
legislatives, la Mesa acorda que la interpel Alació esmentada
(BOPIB núm. 5, de 17 de juliol de 2015) es tramiti per aquest
procediment.
Palma, a 10 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
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 grups parlamentaris vacants i
dotades pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Mixt, en representació del partit
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Hble. Sr. Xavier
Pericay i Hosta, mitjançant els escrits amb RGE núm. 5469
i 5474/2015, de dia 7 de setembre de 2015, solAlicita el
nomenament de la Sra. Pilar García i Beteta, com a personal
eventual adscrita al grup i partit esmentat.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 4283/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5528/15, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per M enorca,
i acorda que la proposició no de llei esmentada (BOPIB núm.
5, de 17 de juliol de 2015), relativa a eliminació de l'aforament
sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Pilar García i Beteta com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Mixt i
dins d’aquest al partit Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 8 de
setembre de 2015; amb unes retribucions de 13.028,42 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
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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
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 9 de setembre 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. 9, de 4 de setembre de
2015.
- Pàg. 102 i 122. Interpel Alacions, apartat C)
On diu: ... relativa a política del Govern en relació amb el
nomenament d'alts càrrecs i personal
Hi ha de dir: ... relativa a política del Govern en relació
amb el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual
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