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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4643/15, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans permanents de la UME a Eivissa.
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B) A la Pregunta RGE núm. 4800/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc contra els "taxis pirata".
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C) A la Pregunta RGE núm. 4801/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cofinançament de les ajudes del Pla estatal d'habitatge.
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D) A la Pregunta RGE núm. 4803/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a futur de l'Europan.
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E) A la Pregunta RGE núm. 4804/15, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou pla d'energies renovables.
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F) A la Pregunta RGE núm. 4818/15, presentada pel diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a cost per a la CAIB del Palau de Marivent, 1.
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G) A la Pregunta RGE núm. 4820/15, presentada per la diputada Marta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a propietat del Palau de Marivent.
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H) A la Pregunta RGE núm. 4935/15, presentada pel diputat Baltasar Damià Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a inversions ferroviàries, 1.
369
I) A la Pregunta RGE núm. 4936/15, presentada pel diputat Baltasar Damià Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a inversions ferroviàries, 2.
369
J) A la Pregunta RGE núm. 4937/15, presentada pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tren de Llevant, 1.
369
K) A la Pregunta RGE núm. 4938/15, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tren de Llevant, 2.
369
L) A la Pregunta RGE núm. 4939/15, presentada pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a electrificació de la línia de tren fins a Manacor.
370
M) A les Preguntes RGE núm. 5065/15 i 5066/15, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes a la rehabilitació edificatòria (I i II).
370
N) A les Preguntes RGE núm. 5068/15 i 5069/15, presentades per la diputada Margaret M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajudes d'accessibilitat (I i II).
370
O) A la Pregunta RGE núm. 5125/15, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a despesa imputable als pressuposts per acomiadaments improcedents i nuls.
370
P) A les Preguntes RGE núm. 5130/15 a 5138/15, 5140 /15 a 5249/15 i 5267/15, presentades pel diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives a import de les operacions pendents de pagament (I a III) de diverses entitats.
370
Q) A la Pregunta RGE núm. 5270/15, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en marca dels cursos d'FP bàsica.
370
R) A la Pregunta RGE núm. 5271/15, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici del curs escolar en el centre de Can Coix.
371
S) A la Pregunta RGE núm. 5272/15, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aules modulars del colAlegi d'Es Pratet.
371

3.17. INFORMACIÓ
A) Canvi de tramitació de comissió a Ple per a les proposicions no de llei RGE núm. 5088/15, 5398/15 i 5842/15.
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B) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6022/15, 6006/15 i 6021/15.
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C) Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment directe i lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel
qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
371
D) Continuació de la tramitació i obertura del termini de presentació d'esmenes de la Proposició de llei RGE núm. 4281/15.
372
E) Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes Balears respecte de la presa en consideració i tramitació de la Proposició
de llei RGE núm. 5970/15.
372

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual
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B) Cessament de personal eventual
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C) Nomenament de personal eventual
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D) Cessament de personal eventual
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E) Cessament de personal eventual
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F) Nomenament de personal eventual
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G) Nomenament de personal eventual

374
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPELALACIONS

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2015, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 5632/15, relativa a política del Govern en relació
amb el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, RGE núm. 5979/15, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears al
cessament del Sr. Juli Fuster, com a director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, i del Sr. Pau Thomàs, com a
assessor de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,
ambdós casos clars de nepotisme.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes que s’abstingui de procedir a nomenar alts càrrecs o
personal eventual que tingui amb els seus superiors jeràrquics
qualsevol relació de parentiu fins al quart grau, ja sigui per
consanguinitat o afinitat, tant en línia directa com colAlateral.
3. En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern que les persones que ocupin alts càrrecs i personal
eventual s'ajustin a criteris d'idoneïtat, capacitat i formació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en
el termini màxim de quinze dies, s'actualitzi el portal de
transparència del Govern de manera que quedi perfectament
detallat i comprensible el nombre d'alts càrrecs, de personal
eventual, així com el total de les seves remuneracions i
indemnitzacions, tant del Govern com del sector públic
instrumental i de totes les entitats dependents del Govern.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no incrementar més els alts càrrecs i el personal
eventual en el present mandat, tal com s'havien compromès els
partits que integren el pacte de Govern."
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de setembre de 2015, debaté la Interpel Alació RGE núm.
4308/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en matèria turística.
Actuà com a interpel Alant el diputat Sr. Álvaro Gijón i
Carrasco i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,
Gabriel Barceló i Milta. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 29 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2015, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació.
Palma, a 20 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A) RGE núm. 5702/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a seguretat en radioteràpia, que contestà la Sra. Consellera de
Salut.
B) RGE núm. 5703/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política en
matèria d'interins, que contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
C) RGE núm. 5712/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de la depuradora
de Santa Eulària, que contestà el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
D) RGE núm. 5698/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a accions contra la discriminació de Balears en els Pressuposts
Generals de l'Estat per a 2016, que contestà la Sra. Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
E) RGE núm. 5699/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts i mitjans
econòmics i materials als pacients i acompanyants de Menorca,
Eivissa i Formentera, que contestà la Sra. Consellera de Salut.
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Palma, a 29 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

F) RGE núm. 5704/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
derogació del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, que contestà la
Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
G) RGE núm. 5708/15, del diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres
del Govern, que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.
H) RGE núm. 5707/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de tramvia
d'Eivissa, que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
I) RGE núm. 5709/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
del nivell d'endeutament de la comunitat autònoma, que
contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.
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1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Minut de silenci en memòria de dos treballadors morts en
accident laboral.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2015, va procedir, a proposta de la Sra.
Presidenta, a realitzar un minut de silenci en memòria dels dos
treballadors morts en un accident laboral ocorregut dia 21 de
setembre d'enguany, a la Platja de Palma.
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

J) RGE núm. 5701/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tractament de les
modalitats insulars a Radiotelevisió de les Illes Balears, que
contestà la Sra. Presidenta del Govern.

Ordre de Publicació
K) RGE núm. 5697/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears,
relativa a consens sobre l'ecotaxa, que contestà la Sra.
Presidenta del Govern.
L) RGE núm. 5705/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a mesures fiscals contra l'habitatge buit, que contestà la Sra.
Presidenta del Govern.
M) RGE núm. 5713/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de
la carrera professional, que contestà la Sra. Presidenta del
Govern.

B)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral RGE núm. 5710/15 i 5711/15.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de setembre de 2015, s'ajornaren les preguntes
esmentades, presentades pels diputats Santiago Tadeo i Florit
i José Manuel Lafuente i Mir, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, relatives a Llei reguladora de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i a actualització del portal de
transparència del Govern, atès l'escrit del Govern RGE núm.
5964/15.
Palma, a 20 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació

1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació

C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
4281/15.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de setembre, rebutjà els Punts 1 a 4 i 8 de la M oció RGE núm.
5632/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb el nomenament d'alts càrrecs i personal
eventual, amb el resultat següent:
Punts 1 i 2: vots emesos 59, vots a favor 25, vots en contra
34 i abstencions 0.
Punts 3 i 4: vots emesos 59, vots a favor 22, vots en contra
34 i abstencions 3.
Punt 8: vots emesos 59, vots a favor 20, vots en contra 34
i abstencions 5.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2015, prengué en consideració, per
assentiment, la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS per M enorca, relativa a Comissió
General de consells insulars.
Palma, a 20 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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RESOLUCIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de setembre de 2015, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5013/15, relativa a
estratègia sexual i reproductiva d'IVE, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el dret de les
dones a la seva salut sexual i reproductiva i el dret a la
interrupció voluntària de l’embaràs.
2. El Parlament insta el Govern d’Espanya a derogar la
modificació de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment en tots els seus preceptes
de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una estratègia de prevenció
d’embarassos no desitjats entre els i les joves.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar de manera progressiva la cobertura
des del sistema públic del nombre d’IVE realitzades en centres
públics, quan la millora de les llistes d’espera en patologies
més complexes ho permeti."
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2015.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4356/15, relativa a transferència dels aeroports de
Son Bonet i Sant Lluís i les taxes d'aplicació, actuacions,
inversions, gestió i manteniment mentre no es faci efectiva la
transferència, i quedà aprovada la següent:

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Govern
d’Espanya que, mentre no es faci efectiva la transferència
prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, estableixi les taxes de l’aeroport de Son Bonet de
manera equitativa i en igualtat de condicions amb la resta
d’aeròdroms de la mateixa categoria que són titularitat
d’AENA.
2. El Parlament de les Illes Balears exigeix del Govern
d’Espanya que, mentre no es faci efectiva la transferència
prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, consensuï amb el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca les inversions, les actuacions i la gestió a
efectuar a l’aeròdrom de Son Bonet, així com els seus horaris
d’obertura.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, d’acord amb el Govern de les Illes Balears, el
Consell Insular de Menorca i els ajuntaments, a garantir el
manteniment de l’activitat aeronàutica de l’aeròdrom de Sant
Lluís.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, d’acord amb el que disposa l’article 30 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, a transferir la titularitat i la
gestió dels aeròdroms de Son Bonet (Mallorca) i Sant Lluís
(Menorca), al Govern de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears, en
el marc de la transferència de la titularitat i la gestió dels
aeròdroms de Son Bonet (Mallorca) i Sant Lluís (Menorca), la
dotació econòmica suficient per tal que el Govern de les Illes
Balears pugui exercir amb suficiència financera la competència
sobre aeroports i heliports no qualificats d’interès general
prevista a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia.
6. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar amb els Consells Insulars de
Mallorca i de Menorca, amb els ajuntaments, i amb les
principals associacions i entitats econòmiques i socials
d’aquestes illes (en el marc de la transferència de la titularitat
i la gestió dels aeròdroms no qualificats d’interès general a la
comunitat autònoma de les Illes Balears prevista a l’article 30
de l’Estatut d’Autonomia), els usos prioritaris i el futur model
de gestió a aplicar als aeroports de Son Bonet i Sant Lluís a
partir del principi de l’interès general i per tal que contribueixin
positivament al desenvolupament econòmic i social de
Mallorca i Menorca, respectivament."
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2015.
La secretària de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Baltasar D. Picornell i Lladó.
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Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4357/15, relativa a posada en marxa de la
dessaladora de Ciutadella, amb les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 5998/15, 5999/15 i
6000/15 i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides a la nostra
comunitat autònoma i els drets que aquesta confereix a tot
refugiat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar de manera urgent, juntament amb els governs
autonòmics, els ajuntaments i les entitats socials, un pla estatal
de Protecció i Acollida de Refugiats que prevegi, entre d’altres,
la dotació de partides pressupostàries destinades a l’asil i a
l’acollida de refugiats.

RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a impulsar un conveni de colAlaboració amb el
Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella, que inclogui un estudi de viabilitat
per disminuir els costos de explotació amb l’objecte de posar
en marxa la dessaladora i garantir que en cap cas la seva posada
en marxa no suposi per a la ciutadania un increment significatiu
del cost del consum de l’aigua generada per l’esmentada
central."
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2015.
La secretària de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Baltasar D. Picornell i Lladó.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a resoldre de manera urgent el cas dels refugiats que
estan sota la responsabilitat de l’Estat i que encara estan
pendents de completar el procés d’asil.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer les gestions oportunes per agilitar la presa de
decisions de la Unió Europea per tramitar de manera urgent
l’arribada dels nous refugiats.
7. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea
que faci complir als països membres les decisions d’obligat
compliment en matèria de refugiats que adopti la Unió
Europea."
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2015.
El secretari en funcions de la comissió:
Baltasar D. Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5334/15, relativa a suport als refugiats que arriben
a la Unió Europea, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 6947/15, 6948/15, 6949/15,
6050/15 i 6051/15, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2015,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5119/15, relativa a realització d'una anàlisi sobre l'estat de les
infraestructures educatives de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

D)

RESOLUCIÓ

"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.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure una política comuna europea en matèria de
refugiats i asil 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
perquè els diferents països de la Unió puguin acollir persones
refugiades de manera equilibrada. Així mateix es tindrà en
compte que els criteris de protecció internacional han de tenir
les mateixes circumstàncies en qualsevol país de la Unió
Europea.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dugui a terme les polítiques necessàries als
efectes 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

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar una anàlisi específica i exhaustiva sobre l’estat de totes
les instalAlacions educatives a les Illes Balears per comprovar
el seu estat de conservació i la idoneïtat per a les seves
funcions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una anàlisi específica de l’evolució de la població
escolar als diferents indrets de les Illes i, a partir d’aquesta, a
realitzar una planificació de les actuacions a dur a terme als
centres de titularitat pública amb una concreció i una
temporalització de les actuacions per illes amb la finalitat
d’aconseguir adequar les infraestructures a les necessitats reals
de la població de cada municipi i illa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar les actuacions necessàries per instar els diferents
titulars dels centres educatius de les Illes Balears a realitzar les
inversions i les intervencions necessàries perquè tots els centres
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2.4. COM PAREIXENCES

reuneixin les condicions de seguretat i idoneïtat necessàries per
a les seves funcions.

Ordre de Publicació
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer una
planificació per a l’actualització i millora de les dotacions
materials i tecnològiques dels centres educatius."
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2015.
El secretari de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president de la comissió:
Andreu Alcover i Ordinas.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Presidència, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en
les àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern (RGE núm. 4205/15 i 4300/15).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2015, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat de la cap de Gabinet, de la
secretària general, de les directores generals de Relacions
Institucionals i Acció Exterior i de Relacions amb el Parlament,
del director general de Comunicació i de l'assessor, informà
sobre el tema indicat.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 24 de setembre de 2015, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació, que foren contestades pel Sr.
Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A) RGE núm. 5018/15, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a reforma de la Llei turística.
B) RGE núm. 5019/15, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a reforma de la Llei turística.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió
d'Economia, sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern (RGE núm. 4204/15 i
4297/15).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2015, tengué lloc
la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme, qui, acompanyat del secretari general, dels
directors generals d'Innovació i Recerca, de Desenvolupament
Tecnològic i de Fons Europeus, i de la cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2015,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4734/15, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforma del CEIP Sant Ciriac
i posada en marxa del projecte de la segona fase de l'IES
Quartó del Rei, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a
favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada dels punts 1, 2 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 4357/15.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre
de 2015, el Grup Parlamentari Socialista retirà els punts 1, 2 i
3 de la proposició no de llei esmentada, relativa a posada en
marxa de la dessaladora de Ciutadella.
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Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
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signat el mes d'abril que comptava amb la partida
pressupostària corresponent, ja que per al compliment de
l'acord es reservaren 4,5 milions d'euros en el capítol 1 de
personal i que l'acord fou aprovat en Consell de Govern i
publicat en el BOIB. Es concretà, a més, que el pagament
compromès es realitzaria a partir del mes d'octubre fins a final
d'any.

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5386/15.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2015, el Grup Parlamentari Socialista retirà la proposició no
de llei esmentada, relativa a política comuna en matèria
d'immigració.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt (CiudadanosPartido de la Ciudadanía) interpel Ala el Govern de les Illes
Balears en relació amb la negativa del G overn a complir amb
els acords signats amb els sindicats sanitaris en relació amb el
pagament de la carrera professional sanitària.
Palma, a 28 de setembre de 2015.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, admet a tràmit les mocions
següents.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, admet a tràmit les interpel Alacions
següents.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

A)
RGE núm. 6110/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria turística, derivada de
la Interpel Alació RGE núm. 4308/14.

RGE núm. 6347/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a negativa del Govern a complir amb els acords signats en
relació amb el pagament de la carrera professional sanitària,
a tramitar pel procediment d'urgència.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
4308/15, relativa a política del Govern en matèria turística, la
moció següent.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre negativa del Govern a complir amb els acords signats en
relació amb el pagament de la carrera professional sanitària, a
tramitar pel procediment d'urgència.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i/o encarregar els estudis de demanda
necessaris, realitzats per organismes o empreses especialitzades
del sector turístic, per tal de conèixer l'impacte real que tindria
la implantació de la denominada ecotaxa a la nostra comunitat.

Motivació de la urgència: Atesa l'alarma creada en el sector
sanitari davant la negativa del Govern de complir amb els
acords signats en relació amb el pagament de la carrera
professional sanitària i havent-se pronunciat els sindicats amb
representació a l'àmbit sanitari sobre les "actuacions conjuntes"
per tal de mobilitzar els treballadors del sector en protesta per
la suspensió del dit pagament de carrera professional per part
de l'executiu balear, es fa necessari un pronunciament urgent de
la cambra al respecte.
La recent declaració del Govern balear de l'incompliment
dels acords signats en relació amb el pagament de la carrera
professional sanitària ha molestat tots els representants de la
sanitat pública de Balears que asseguren que hi ha un acord

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a paralitzar els tràmits per a la implantació de l'ecotaxa
fins no tenir regulat el lloguer de vacances, evitant així que més
del 40% dels turistes allotjats a les nostres illes quedin exempts
del pagament de l'esmentat impost.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no imposar cap ecotaxa o impost turístic que afecti
els resident de les Illes Balears.
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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C)
3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 5972/15, del diputat Enrique Casanova i Peiro,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs de
competències en matèria de turisme al Consell Insular
d'Eivissa (I).

RGE núm. 5974/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi sobre
"Necesidades y propuesta de alternativas a la isla 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.
En quines reunions, amb quins ordres del dia o objectius i
en quines dates han participat durant els darrers cinc anys
responsables tècnics o polítics del Govern de les Illes Balears
(amb especificació del seu nom, càrrec o responsabilitat) en
relació amb l'estudi elaborat pel Ministeri de Medi Ambient
amb la colAlaboració del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca sobre "Necesidades y propuesta de
alternativas a la isla de Menorca A en matèria de recursos
hídrics?
Palma, a 21 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Davant la situació creada al final de la passada legislatura
amb el traspàs de competències en matèria turística al Consell
Insular d'Eivissa, amb una infradotació evident, quines
actuacions té previstes la Vicepresidència, Innovació i Turisme
per complementar aquesta dotació econòmica de manera que
sigui justa i adequada a les competències transferides?
Palma, a 21 de setembre de 2015.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

D)
RGE núm. 6024/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge de la conselleria
de Participació, Transparència i Cultura.
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.
Amb quines persones o entitats mantingué reunions la
consellera de Participació, Transparència i Cultura en el
transcurs del seu recent viatge a Sant Sebastià?

B)
RGE núm. 5973/15, del diputat Enrique Casanova i Peiro,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs de
competències en matèria de turisme al Consell Insular
d'Eivissa (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.
Davant la situació creada al final de la passada legislatura
amb el traspàs de competències en matèria turística al Consell
Insular d'Eivissa, amb una infradotació evident, quina és la
previsió de traspàs de personal de la Vicepresidència,
Innovació i Turisme al Consell Insular d'Eivissa per
complementar de manera adequada les competències
transferides amb el personal corresponent?
Palma, a 21 de setembre de 2015.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

E)
RGE núm. 6025/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge de la conselleria
de Participació, Transparència i Cultura.
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.
Quines conclusions ha tret la consellera de Participació,
Transparència i Cultura de la visita realitzada a Sant Sebastià
recentment?
Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
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F)

I)

RGE núm. 6026/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge de la conselleria
de Participació, Transparència i Cultura.

RGE núm. 6075/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
professors contractats el curs 2015-2016.

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.

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.

Quantes persones acompanyaren la consellera de
Participació, Transparència i Cultura en el transcurs en el
viatge que recentment ha realitzat a Sant Sebastià per assistir a
l'estrena d'una pelAlícula? Detallau-ne el nom i el càrrec de cada
acompanyant.

Quin ha estat el nombre de professors contractats durant el
curs 2015-2016? Quins centres i quines places s'han cobert amb
les noves contractacions de professors per a aquest curs?
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
J)
G)
RGE núm. 6027/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge de la conselleria
de Participació, Transparència i Cultura.
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 ha estat el cost total del viatge realitzat per la
consellera de Participació, Transparència i Cultura a Sant
Sebastià per assistir a l'estrena d'una pelAlícula?

RGE núm. 6076/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert del
batxillerat amb 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En seu parlamentària, el conseller d'Educació i Universitat
afirmà que el concert de batxillerat amb La Salle de Maó tenia
un cost de 600.000 euros. Quin és el desglossament d'aquesta
quantitat?
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
K)
H)
RGE núm. 6074/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
professors contractats el curs 2014-2015.
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 ha estat el nombre de professors contractats durant el
curs 2014-2015?

RGE núm. 6096/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quantes fases d'execució es preveia, amb caràcter inicial,
dur a terme el projecte d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE)?
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.
L)

RGE núm. 6097/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

346

BOPIB núm. 13 - 2 d'octubre de 2015

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

En quina fase d'execució es troba, a dia d'avui, el projecte
d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE)?
P)
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

M)
RGE núm. 6098/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (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.
En quin percentatge sobre el total, aproximadament, està
executat, a dia d'avui, el projecte d'Aparador Turístic
IntelAligent (TIE)?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

N)
RGE núm. 6099/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte d'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (IV).

RGE núm. 6101/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (VI).
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 el cost final (amb l'IVA desglossat) previst a dia
d'avui del projecte d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE)?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Q)
RGE núm. 6102/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (VII).
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 era el termini d'execució acordat del projecte
d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE)?

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 el cost d'adjudicació (amb l'IVA desglossat) del
projecte d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE)?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

O)
RGE núm. 6100/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (V).
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 el cost (amb l'IVA desglossat) estimat, a dia d'avui,
de les feines fins ara executades del projecte d'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE)?

Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

R)
RGE núm. 6103/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte dl'Aparador
Turístic IntelAligent (TIE) (VIII).
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 el termini d'entrada en funcionament definitiva
previst a dia d'avui del projecte d'Aparador Turístic IntelAligent
(TIE)?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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S)

Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

RGE núm. 6117/15, del diputat Miquel A, Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Marivent, 1.
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.
Quins avanços s'han produït per a l'obertura al públic dels
jardins del Palau de Marivent des que va tenir lloc la darrera
trobada de la presidenta del Govern amb el reu Felip VI?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

W)
RGE núm. 6121/15, del diputat Miquel A, Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Marivent, 5.
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.
Té previst el Govern de les Illes Balears que es cobri al
públic que visiti els jardins del Palau de Marivent? En cas
afirmatiu, ha pensat en alguna quantitat?

T)

Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

RGE núm. 6118/15, del diputat Miquel A, Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Marivent, 2.
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.
Quina data estimada té prevista el G overn de les Illes
Balears per a l'obertura al públic del Palau de Marivent?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

U)
RGE núm. 6119/15, del diputat Miquel A, Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Marivent, 3.
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X)
RGE núm. 6125/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balears
Impulsa (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la participació econòmica del Govern de les
Illes Balears en la Fundació Balears Impulsa, amb
especificació, si escau, de les quantitats abonades, del concepte
de la despesa d'aquestes i de la partida pressupostària afectada?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.
Y)
Quin cost estimat preveu el Govern de les Illes Balears que
tindrà per a la comunitat autònoma l'obertura al públic dels
jardins del Palau de Marivent
Palma, a 24 de setembre de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

V)
RGE núm. 6120/15, del diputat Miquel A, Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de Marivent, 4.
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.
Té el Govern de les Illes Balears dissenyada una proposta
per a l'obertura al públic dels jardins del Palau de Marivent?

RGE núm. 6126/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balears
Impulsa (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.
Quines quantitats econòmiques té compromeses i no
abonades el Govern de les Illes Balears amb la Fundació
Balears Impulsa, amb especificació, si escau, del concepte de
la despesa d'aquestes i de la partida pressupostària afectada?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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Z)
RGE núm. 6127/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balears
Impulsa (III).

Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

AC)
RGE núm. 6130/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balears
Impulsa (VI).

Quins membres de l'actual o de l'anterior Govern de les Illes
Balears formen o han format part dels òrgans rectors de la
Fundació Balears Impulsa a proposta o per designació del
Govern de les Illes Balears, amb especificació del seu càrrec,
les seves funcions a la dita fundació i la instància o el
responsable polític del Govern de les Illes Balears que els va
nomenar?

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.

Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AA)
RGE núm. 6128/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balears
Impulsa (IV).
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.
Quins membres de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears formen o han format part de la
Fundació Balears Impulsa a proposta o per designació del
Govern de les Illes Balears, amb especificació del seu càrrec o
categoria professional, del departament on desenvolupen les
seves funcions, del seu càrrec i les seves funcions a la dita
fundació i de la instància o del responsable polític del Govern
de les Illes Balears que els va nomenar?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines retribucions, compensacions econòmiques o laborals
i/o dietes han percebut membres de l'actual o de l'anterior
Govern de les Illes B alears per la seva participació en els
òrgans rectors de la Fundació Balears Impulsa, amb
especificació de les persones perceptores i del motiu?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

AD)
RGE núm. 6158/15, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes percebudes pel
vicepresident 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha rebut el Sr. Vicepresident del Govern i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme alguna quantitat econòmica en
concepte de dieta els mesos de juliol, agost i setembre per
assistència als plens i a les comissions del Parlament de les Illes
Balears? En cas afirmatiu, quines quantitats ha percebut?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

AB)
RGE núm. 6129/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Balears
Impulsa (V).

AE)
RGE núm. 6159/15, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes percebudes per
la presidenta 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 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.

Quines retribucions, compensacions econòmiques o laborals
i/o dietes han percebut membres de l'actual o de l'anterior
Govern de les Illes B alears per la seva participació en els
òrgans rectors de la Fundació Balears Impulsa, amb
especificació de les persones perceptores i del motiu?

Ha rebut la Sra. Presidenta del Govern alguna quantitat
econòmica en concepte de dieta els mesos de juliol, agost i
setembre per assistència als plens i a les comissions del
Parlament de les Illes Balears? En cas afirmatiu, quines
quantitats ha percebut?
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Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.
AF)
RGE núm. 6273/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acomiadaments de
treballadors a empreses públiques, 1.
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.
En el ple de dia 22 es va dir que hi havia treballadors que
havien estat acomiadats d'empreses públiques dependents de la
comunitat autònoma a la darrera legislatura, i per això deman:
quants d'acomiadaments de treballadors d'empreses públiques
es produïren a la legislatura passada?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
AG)
RGE núm. 6274/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acomiadaments de
treballadors a empreses públiques, 2.
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.
En el ple de dia 22 es va dir que hi havia treballadors que
havien estat acomiadats d'empreses públiques dependents de la
comunitat autònoma a la darrera legislatura, i per això deman:
quin cost total suposaren aquests acomiadaments?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
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AI)
RGE núm. 6276/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acomiadaments de
treballadors a empreses públiques, 4.
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.
En el ple de dia 22 es va dir que hi havia treballadors que
havien estat acomiadats d'empreses públiques dependents de la
comunitat autònoma a la darrera legislatura i que estudiarien
cas per cas la readmissió, i per això deman: quins criteris,
salvaguardant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es
tendran en compte per readmetre aquests treballadors?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
AJ)
RGE núm. 6277/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acomiadaments de
treballadors a empreses públiques, 5.
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.
En el ple de dia 22 es va dir que hi havia treballadors que
havien estat acomiadats d'empreses públiques dependents de la
comunitat autònoma a la darrera legislatura i que estudiarien
cas per ca la seva readmissió, i per això deman: quines partides
pressupostàries es veuran reduïdes per poder costejar la seva
readmissió?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

AH)
RGE núm. 6275/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acomiadaments de
treballadors a empreses públiques, 3.

AK)
RGE núm. 6279/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
2.

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.

En el ple de dia 22 es va dir que hi havia treballadors que
havien estat acomiadats d'empreses públiques dependents de la
comunitat autònoma a la darrera legislatura i que estudiarien
cas per cas una possible readmissió, i per això deman: quin cost
per treballador suposa la readmissió?

En el ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: quina quantitat de diners reben, en concepte d'ajuda, els
acompanyants dels pacients que s'han de traslladar a un altre
hospital per ser tractats?

Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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AL)
RGE núm. 6280/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
3.

AO)
RGE núm. 6283/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
6.

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.

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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: em quina quantitat té pensat el Govern augmentar les
ajudes a pacients que han de ser traslladats a altres illes?

En el ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: en quina data té pensat el Govern actualitzar les ajudes
a acompanyants i pacients que hagin de ser tractats a altres
illes?

Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AM )
RGE núm. 6281/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
4.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: en quina quantitat té pensat el Govern augmentar les
ajudes als acompanyants dels pacients que han de ser traslladats
a altres illes?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AN)
RGE núm. 6282/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
5.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: quines partides pressupostàries es veuran afectades per
l'actualització de les ajudes donades tant a pacients com a
acompanyants que han de ser tractats a altres illes?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AP)
RGE núm. 6284/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
7.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: té pensat el G overn arribar a algun tipus d'acord amb
hotels, hostals, associacions per poder possibilitar l'estada
d'acompanyants de pacients que hagin de ser tractats a una altra
illa?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
AQ)
RGE núm. 6285/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
8.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: en quina quantitat estima el cost de desplaçar els
professionals al lloc on es trobi el pacient en lloc de ser el
pacient qui acudeixi al centre hospitalari per ser atès?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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AR)
RGE núm. 6286/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
9.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, i per això li
deman: quins mitjans materials i personals posarà el Govern
per possibilitar el desplaçament del professional fins on es trobi
el pacient?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AS)
RGE núm. 6287/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
10.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, ja que una
n'és l'ampliació del servei d'ambulàncies de 24 hores, com i en
quina mesura serà aquesta ampliació?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AT)
RGE núm. 6288/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
11.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, ja que una
n'és l'ampliació del servei d'ambulàncies de 24 hores, li deman:
quin cost calcula el Govern que suposarà l'ampliació d'aquest
servei?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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AU)
RGE núm. 6289/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes,
12.
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 ple de dia 22 es va dir que el Govern estudiava cinc
mesures per millorar la situació de pacients que s'han de
traslladar d'illa per poder ser tractats degudament, ja que una
n'és l'ampliació del servei d'ambulàncies de 24 hores, li deman:
quines partides pressupostàries es veuran afectades per
possibilitar el pagament de l'ampliació d'aquest servei?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AV)
RGE núm. 6300/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures al SOIB.
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.
Tenint en compte que en finalitzar la temporada turística el
Servei d'Ocupació Públic estatal (SEPE) gestiona l'augment de
volum de feina amb la incorporació d'interins a la seva plantilla
durant uns mesos, i tenint també en compte que el conseller de
Treball afirmà que el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) no incorporarà personal nou, li deman; quines mesures
concretes pensa adoptar el SOIB per optimitzar els seus
recursos i fer front a l'allau de feina previst per la finalització
de la temporada turística?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

AW )
RGE núm. 6301/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de millora de
pluvials, 1.
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 ple de dia 15 de setembre, el conseller de Medi
Ambient afirmà que hi havia pla per millorar les pluvials
previst per desenvolupar en 8 anys, per això li deman: en què
consisteix aquest pla?
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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A)

AX)
RGE núm. 6302/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de millora de
pluvials, 2.
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 ple de dia 15 de setembre, el conseller de Medi
Ambient afirmà que hi havia pla per millorar les pluvials
previst per desenvolupar en 8 anys, per això li deman: quin cost
suposarà l'execució d'aquest pla?

RGE núm. 6108/15 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
6272/15), de la diputada O lga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Facultat de Medecina.
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.
Quins costos per any i alumne calcula el Govern que tendrà
la nova Facultat de Medecina?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
B)
AY)
RGE núm. 6303/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de millora de
pluvials, 3.
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 ple de dia 15 de setembre, el conseller de Medi
Ambient afirmà que hi havia pla per millorar les pluvials
previst per desenvolupar en 8 anys, per això li deman: quines
partides pressupostàries es veuran afectades per la consecució
d'aquest pla?

RGE núm. 6170/15, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a beques de menjador per motius socioeconòmics.
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.
Què pensa fer el Govern de les Illes balears amb les 684
famílies que, segons la FAPA, s'han quedat sense ajudes de
menjador per motius socioeconòmics per als seus fills per
manca de doblers pressupostats?
Palma, a 24 de setembre de 2015.
La diputada:
Laura Camargo i González.

Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
C)

RGE núm. 6304/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
dels acords en relació amb la carrera professional.
3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, ratificà l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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.
Creu la Sra. Presidenta del Govern que suspendre els acords
sindicals és governar amb diàleg i consens?
Palma, a 28 de setembre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
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F)
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RGE núm. 6467/15, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a energies
fòssils a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins són els plans de futur del Govern de les Illes Balears
sobre la producció d'energia a Menorca mitjançant
combustibles fòssils contaminants?

D)
RGE núm. 6452/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de protecció de la
posidònia oceànica.
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.
El Govern de les Illes Balears ha anunciat que pretén dur a
terme l'aprovació d'un decret de protecció de la posidònia
oceànica; ens poden explicar quin serà l'abast de les actuacions
que s'hi preveuen regular?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

E)
RGE núm. 6466/15 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
6482/15), del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recursos
destinats a la Delegació de Sanitat i Consum de l'illa 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
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins recursos té destinats el Govern de les Illes Balears a
les oficines de la Delegació de Sanitat i Consum a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 30 de setembre de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Palma, a 29 de setembre de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

G)
RGE núm. 6468/15, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a joves emigrats per causes econòmiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per intentar el retorn dels 5.046
joves que, segons dades del Consell de Joventut d'Espanya,
s'han vist obligats a emigrar per causes econòmiques de les Illes
Balears en el període 2009-2013?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

H)
RGE núm. 6469/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Fundació de Dependència versus consells insulars.
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.
Quina funció realitza la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears envers els distints instituts d'Afers Socials de
cadascun dels consells insulars?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.
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I)
RGE núm. 6471/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a diferències entre renda
mínima i renda bàsica.
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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins requisits són necessaris per accedir a la renda mínima
i a la renda bàsica, respectivament?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

J)
RGE núm. 6474/15, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a relacions entre el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars.
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.

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ha iniciat el Govern de les Illes Balears alguna redacció
normativa per tal de regular el lloguer de vacances?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

M)
RGE núm. 6477/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrecs
directius de l'Hospital de Son Espases.
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.
Quins mèrits tenen els nous càrrecs directius de l'Hospital
de Son Espases que ha nomenat recentment el Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Com pensa enfortir el Govern les relacions institucionals
amb els consells insulars?
N)
Palma, a 29 de setembre de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

K)
RGE núm. 6475/15, de la diputada Sandra Fernández i
Hernanz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert
de serveis socials.
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.

RGE núm. 6478/15, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a II Ple
d'igualtat dels empleats públics.
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.
Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar el II Pla
d'igualtat dels empleats públics?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

Quins serveis socials té previst concertar el Govern de les
Illes Balears?
O)
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Hernanz.

L)
RGE núm. 6476/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del
lloguer de vacances.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 6479/15, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP de
Cala de Bou.
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.
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Quina previsió té el conseller d'Educació i Universitat en
relació amb la construcció del nou CEIP de Cala de Bou a Sant
Josep de Sa Talaia?
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Palma, a 30 de setembre de 2015.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.
3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
P)
RGE núm. 6480/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
la pressió fiscal.
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.
Creu que beneficiarà les famílies i les empreses de Balears
l'increment de la pressió fiscal que planteja el Govern per a
l'any que ve?
Palma, a 29 de setembre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Q)
RGE núm. 6481/15, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a traspàs de competències.
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.
Tenen previst reclamar a l'Estat el traspàs de les
competències pendents?
Palma, a 30 de setembre de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

R)
RGE núm. 6484/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a regulació del tot inclòs.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pensa el Govern que presideix regular l'oferta turística del
tot inclòs?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 6038/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
nomenament del nou subdirector de personal de l'Ibsalut,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té ja decidit la Conselleria de Salut el nomenament del Sr.
Francesc Planas com a subdirector de personal de l'Ibsalut com
ja va fer a l'anterior pacte?
Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

B)
RGE núm. 6039/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
nomenament de la nova subdirectora de gestió i serveis
generals de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té ja decidit la Conselleria de Salut el nomenament de la
Sra. M arta Rodríguez Zeler com a subdirectora de gestió i
serveis generals de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

356

BOPIB núm. 13 - 2 d'octubre de 2015

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2'15, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Atès l'important paper que juguen tots els empleats públics
en la bona marxa de l'Administració.
Atès que l'Administració ha de garantir un sistema de
promoció, desenvolupament i carrera professional del seu
personal.
Atès que els acords amb les organitzacions sindicals varen
ser legalment adoptats i comptaven amb la necessària, i
suficient, consignació pressupostària.

Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei

A)
RGE núm. 6122/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment dels acords relatius a la carrera
professional del personal al servei de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a tramitat pel
procediment d'urgència (escrit RGE núm. 6443/15).
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 de la urgència: Atesa l'alarma que ha creat l'acord
adoptat pel Govern de les Illes Balears en relació amb la
suspensió de la carrera professional del personal al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma, es fa necessari que
la cambra adopti una resolució urgent per tal que es doni
compliment als acords assolits en relació amb aquest assumpte.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment als acords de 24 d'abril de 2015 i
de 8 de maig de 2015 relatius a la carrera professional del
personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar els crèdits reservats per al pagament de la
carrera professional a aquesta finalitat.
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
B)
RGE núm. 6161/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista
i Mixt, relativa a privatització d'AENA.

L'Estatut bàsic de l’empleat públic estableix que els
empleats públics tenen dret a la promoció professional, i per
això les administracions públiques han de garantir
l’actualització i el perfeccionament de la qualificació
professional dels seus empleats.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per M allorca, MÉS per Menorca, Podem
Illes Balears, Socialista i Mixt presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La carrera professional del personal del Servei de Salut de
les Illes Balears i dels empleats públics dels serveis generals va
ser acordada l'any 2008. No obstant això, des de llavors ha
sofert contínues reprogramacions i suspensions -en particular,
la relativa als empleats públics dels serveis generals, que s’ha
vingut posposant com a conseqüència de la suspensió acordada
l’any 2010, i mantinguda a les successives lleis de pressuposts
de la comunitat autònoma de les Illes Balears-, fins que el
passat mes d'abril es va acordar amb tots els representants
sindicals tornar a posar en marxa el sistema de promoció,
desenvolupament i carrera professional.

El Govern d’Espanya ha privatitzat el 49% del capital
d’AENA malgrat els reiterats acords del Parlament, així com
d’altres institucions de les Illes Balears, i ha donant l’esquena
a les reiterades peticions de participació de les Illes Balears en
la gestió i la presa de decisions dels nostres aeroports així com
del manteniment de la seva gestió i titularitat pública.

Els acords adoptats en el si de les meses negociadores varen
ser ratificats pel Consell de Govern, i tots ells comptaven amb
la necessària consignació pressupostària per fer front al seu
pagament durant l'anualitat en curs.

El Parlament i les principals institucions, partits, entitats i
associacions de les Illes Balears s’han manifestat reiteradament
sobre la importància capital dels nostres aeroports en
l'economia de les nostres illes, la mobilitat de les ciutadanes i
els ciutadans i per a la nostra indústria turística, atès que més
del 90% dels visitants depenen, per arribar, precisament de les
comunicacions aèries.

Malgrat l'existència de crèdit, l'actual govern ha decidit
tornar a suspendre la carrera professional dels empleats públics,
incomplint així els acords adoptats entre la CAIB i les
organitzacions sindicals, i sense donar cap explicació de la
destinació que pensa donar, o ha donat ja, als crèdits
pressupostats i retinguts per fer front al pagament de la carrera
professional.

La decisió del Consell de Ministres implica, a la pràctica,
l’aprofundiment en un model de gestió fortament centralitzat,
que s’ha vist accentuat per la important participació de capital
privat promoguda per la privatització.

En aquest sentit, les institucions públiques i les entitats
cíviques i socials han manifestat clarament la seva gran
preocupació sobre les molt negatives conseqüències que pot
comportar, a la llarga, la privatització d’AENA, amb la
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destrucció de llocs de feina, la pèrdua de qualitat i drets
laborals i de gestió del servei públic, així com de la pèrdua de
control del propi model territorial i de la política turística per
part de cadascuna de les Illes Balears.
Després d’un temps de funcionament del nou Consell
d’Administració d’AENA, amb una forta presència d’interessos
privats, s’ha pogut constatar públicament que els únics
beneficiaris de la privatització han estat, precisament, els
inversors privats (molts del quals, endemés, amb fons d’origen
si més no opac), que han obtingut unes importants i ràpides
plusvàlues. Açò ha fet sospitar que el preu de sortida de les
accions en la privatització va ser excessivament baix i que
havia implicat, de fet, el malbaratament d’un bé públic com
AENA que, endemés, no significava cap cost al pressupost
públic sinó que, ben al contrari, donava i dóna beneficis. Fins
ara, el Ministeri de Foment no ha pogut contrarestar aquestes
fonamentades sospites ni amb arguments ni amb proves
concloents.
Així mateix, hem pogut constatar que la privatització
d’AENA no ha implicat cap millora ni en la gestió ni en el
funcionament dels aeroports de les Illes Balears, car no ha
significat cap benefici per a la competitivitat dels nostres
aeroports ni per a la connectivitat (ni la turística ni la
imprescindible de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes
Balears). Ben al contrari, es mantenen (i agreujats) els
problemes de funcionament dels legítimament nostres
aeroports, com s’ha pogut comprovar (i els mitjans de
comunicació han fet evidents) en els moments de màxima
exigència d’aquest estiu així com davant els forts aiguats
caiguts.
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recursos econòmics públics que ha significat, com fa evident
l’enorme i ràpida revalorització del capital privatitzat, que,
endemés, ha anat a parar en gran mesura a fons inversors opacs,
que han obtingut unes plusvàlues que van molt més enllà d’allò
que els poders públics han de sensatament permetre, sobretot
si consideram que són precisament públics (AENA i en última
instància el Govern d’Espanya) els inductors i causants
d'aquestes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a encetar de manera immediata la negociació amb el Govern de
les Illes Balears d’un model descentralitzat de gestió dels
nostres aeroports a favor de l’interès general i els criteris de
servei públic.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a constituir un ens públic de gestió dels aeroports de les Illes
Balears amb la participació de les institucions de la comunitat
autònoma i la societat civil de les Illes Balears, d’acord amb el
model de desenvolupament econòmic, turístic i territorial de
cadascuna de les Illes Balears.
Palma, a 25 de setembre de 2015.
Els portaveus:
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca)
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca)
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears)
Pilar Costa i Serra (GP Socialista)
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt)

Per tot açò, els grups parlamentaris signants presenten a
consideració les següents propostes d’acord:

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la privatització del
49% del capital d’AENA feta pel Govern d’Espanya i exigeix
que no es procedeixi a efectuar cap iniciativa més de
privatització dels aeroports d’AENA per les greus
conseqüències que açò pot comportar per a l’economia de les
Illes Balears així com per a l’exercici, de manera equitativa i
justa, del dret a la mobilitat per part de les ciutadanes i
ciutadans de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a estudiar la viabilitat econòmica i jurídica de la recuperació
pública del capital d’AENA fins ara privatitzat, tot valorant de
manera prioritària l’interès general, la funció social i de
dinamització econòmica primordials dels aeroports, i prestant
una especial atenció als efectes i a les conseqüències que la
privatització ha tingut pels legítims interessos i el dret a la
mobilitat de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears.
Així mateix, s’insta que l’estudi de viabilitat de la reversió
de la privatització sigui efectuat per experts de reconeguda
solvència en matèria aeronàutica, econòmica i jurídica i amb la
participació i coneixement del Govern de les Illes Balears. El
Govern d’Espanya farà públics els resultats i les anàlisis
efectuades.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que la privatització
del 49% del capital d’AENA ha perjudicat clarament l’interès
general no només per la pèrdua de capacitat pública de decisió
que ha comportat sinó també pel greu malbaratament de

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 6042/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra
l'actual procés de negociació del TTIP, 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, els Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem
Illes Balears presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant comissió.
Cal remuntar-se als anys noranta -amb la Declaració
Transatlàntica- per trobar l'origen del Tractat Transatlàntic.
Malgrat això no és fins l'any 2013 que la Comissió Europea va
rebre el mandat dels estats membres de la Unió Europea (UE)
de negociar amb els EUA l'Acord Transatlàntic de Comerç i de
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la Inversió (ATCI, més conegut com TTIP per les seves sigles
en anglès), presumptament amb la finalitat d'incrementar el
comerç entre la UE i EUA, reduint les barreres no aranzelàries,
amb l'objecte d'aconseguir crear ocupació, creixement
econòmic i millora de la competitivitat.
Des de llavors, UE i EUA estan negociant, d'esquena a la
ciutadania i als seus representants polítics (parlaments
nacionals i europeu), un ampli acord de liberalització de
comerç i inversions que representa un gran perill per a la
democràcia i la protecció dels drets laborals, mediambientals
i de salut, anteposant l'interès comercial dels inversors i de les
empreses transnacionals a l'interès general. La negociació
d'aquest acord compta amb la participació directa i indirecta de
les empreses multinacionals i els seus representants
corresponents. L'objectiu de les multinacionals i els poders
econòmics i financers internacionals és rompre encara més la
sobirania popular, i tenen la voluntat d'eliminar normativa
ambiental, laboral, de seguretat, entre d'altres, per esborrar el
control ciutadà i democràtic de l'acció de les grans empreses i
dels inversors. Així, aquests poders gaudirien d'impunitat per
especular, trepitjant (encara més) el poder democràtic.
Per respectar la sobirania popular i la democràcia, els
governs i els parlaments, tant nacionals com autonòmics i el
Parlament Europeu haurien d'estar informats sobre el
desenvolupament de les negociacions i els canvis legislatius
que poden ser acordats a nivell europeu per posicionar-se sobre
ells, ja que el resultat d'aquestes negociacions tindrà
implicacions molt importants sobre les competències
autonòmiques. Aquest dret ha estat obviat fins avui. Cal
recordar que la informació relativa al desenvolupament de les
negociacions del Tractat al Parlament Europeu manté un accés
restringit, fins i tot per als propis europarlamentaris.
EUA i la UE intenten incloure en el TTlP mesures de
protecció dels inversors que atempten directament contra el
principi de sobirania popular, imposant models d'arbitratge i
resolució de conflictes que equiparen l'Estat i les seves
administracions amb les multinacionals. La comissió
d'arbitratge serà qui s'encarregui de resoldre'ls amb les
denominades "Investor-state dispute settlements" (ISDS).
Aquesta comissió tindria competència per establir
compensacions econòmiques de les diferents administracions
implicades als inversors quan aquests puguin demostrar que
l'aplicació i el desenvolupament de certes mesures o polítiques
concretes afecten els seus interessos privats o poden reduir els
beneficis futurs d'una companyia. L'Estat en aquest cas podria
recórrer judicialment la decisió i podrien, així mateix resoldre
al seu favor, però suposaria uns costos processals molt elevats.
Aquests tribunals d'arbitratge fets a mida dels interessos
d'aquestes grans companyies, podrien demandar, per tant, un
estat p er q ua lse v o l m es u ra o p o lítica d ec idida
democràticament, que ells trobin que atempta contra els seus
interessos. Entenem que tots els estats de la Unió Europea són
estats de dret que garanteixen prou bé la protecció a tots els
actors econòmics i socials. Per tant, no entenem cap protecció
particular afegida per als inversors. No és difícil imaginar el
conflicte entre un fons estranger "voltor" que inverteix en
turisme a Balears, i que aquí un govern autonòmic decideixi
implantar un impost mediambiental: el fons podria demandar

la CAIB per perjudicar els seus interessos i exigir una
indemnització milionària.
Un dels objectius bàsics del TTIP és la liberalització total
dels serveis públics i l'obertura de la seva prestació a les
multinacionals, així com a les compres i licitacions de béns i
serveis de les administracions públiques. Això posa en perill
tots els serveis públics i les contractacions públiques, en tots els
nivells administratius. Així com la capacitat i el marge de
maniobra real dels representants públics democràticament triats
per administrar les entitats i desenvolupar les polítiques locals
d'acord a l'interès general: promoció de l'economia, ocupació
i iniciatives d'àmbit local, per exemple.
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén
amb el TTIP és mantenir l'Acord de Contractació Pública
(OPA) de l'Organització Mundial del Comerç (W TO) fins a
crear un nou acord que millori les condicions per a les
empreses transnacionals. Mentre, el GPA és utilitzat per la
Comissió Europea com a justificació per reduir les garanties en
la llei de la contractació pública. En aquest sentit, entenem que
tot nou acord referent a la contractació pública ha d'anar dirigit
a augmentar les garanties i no a reduir-les. Qualsevol
negociació d'un nou acord no ha de posar en perill els aspectes
progressius de la llei de contractació pública de la UE.
El TTIP no es tracta, per tant, d'un tractat de lliure comerç
a l'ús, amb el qual per exemple s'estableixin rebaixes en els
aranzels, sinó que en realitat ve a ser una autèntica carta de
drets per a les multinacionals, especialment i en aquest cas les
nord-americanes, que gaudirien d'avantatges en operar a
territori europeu. Uns "avantatges" obtinguts a costa dels drets
socials i del medi ambient, sobretot a partir de dos mecanismes
destinats a acabar amb el que queda d'Europa com un referent
mundial en allò que un dia va ser l'estat del benestar i la
protecció mediambiental.
Primer, amb l'anomenada "cooperació reguladora", és a dir,
l'homologació a la baixa de les restriccions normatives, per
adaptar-les als "gustos" de les multinacionals. Per exemple: si
als Estats Units hi ha facilitats per al fracking (fins i tot prohibit
a alguns països d'Europa), a Europa es rebaixarien les
normatives i exigències mediambientals, cosa que ens ho
posaria francament difícil a les Illes pel que fa a les
prospeccions petrolíferes (fracking marí). Tres quarts del
mateix, per exemple, amb els cultius transgènics: tota l'aposta
del camp illenc per l'agricultura ecològica i l'agroecologia
d'aquests anys quedaria en no-res ja que als Estats Units tenen
més de 160 cultius d'organismes modificats genèticament
(OMO) autoritzats, i per tant a Europa es rebaixaria la
normativa perquè empreses com Montsanto conservin aquí
aquell "avantatge".
Aquesta eliminació de normes i regulacions en nom de la
pretesa "harmonització" d'estàndards, posa en perill el principi
de precaució europeu, clau per a la política europea
mediambiental, amb greus conseqüències sobre la salut i la
seguretat de les persones i el medi ambient.
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Per tot l'exposat, els grups parlamentaris MÉS per Menorca,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca presenten la següent
Proposició no de llei
1. EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reclami al Govern de l'Estat espanyol i a la
Comissió Europea que facin públics els acords ja tancats i
l'estat actual de les negociacions, respecte de l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).
2. La mateixa reclamació cal fer-la respecte del tractat TISA
sobre l'anomenada liberalització dels serveis i sobre el CETA,
el tractat entre la UE i el Canadà.
3. La suposada eficàcia negociadora que s'argüeix per mantenir
el secret sobre aquestes negociacions no pot, de cap manera,
justificar l'efecte pervers que genera. Per tant, reclamam de les
autoritats espanyoles i de la Unió Europea la total transparència
en els debats sobre aquests tractats, informar completament la
ciutadania sobre el seu contingut i obrir-los al debat públic per
escoltar l'opinió de la ciutadania abans de prendre qualsevol
decisió respecte d'aquests tractats.
4. Acordar que el Govern de les Illes Balears proposi presentar
aquesta proposició no de llei al Comitè de les Regions
Europees per a la seva votació, ja que els continguts dels
acords negociats poden interferir competències de les regions
i violentar el principi democràtic de subsidiarietat en què es
basa la construcció europea.
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Tot això ha generat que s’hagi anat abandonant
progressivament la utilització de diferents plantes i espais de
l’antic hospital de Can Misses als quals, a dia d’avui, no se’ls
està donant una utilitat directa i completa. Igualment, i com a
fruit d’aquest procés, alguna d’aquestes zones s’ha ocupat per
part d’entitats de caràcter sanitari o social com són el Banc de
Sang, el sindicats mèdics, etc.
Inicialment, conjuntament amb la decisió de la construcció
d’un nou edifici hospitalari, es va plantejar la possibilitat de
canviar els usos a l’antic edifici per poder donar-li un ús de
caràcter sociosanitari i respondre a unes necessitats no ateses
de la societat eivissenca.
A més, existeix a Eivissa tota una xarxa d’associacions
sense ànim de lucre que realitzen un servei d’atenció
sociosanitària a molts grups de persones que, d’altra manera, no
podrien ser ateses pel Servei de Salut de les Illes Balears.
Aquestes associacions, malgrat tenir un caràcter marcadament
social, hem de dir que realitzen una tasca sanitària i terapèutica,
i d’atenció continuada, directa i propera a molts usuaris del
sistema de salut de forma complementària a les teràpies que es
realitzen directament per l’Ibsalut. Tot això fa que sigui adient
que es localitzin en espais propers als de l’hospital de manera
que es pugui realitzar una comunicació i una interconnexió
entre els serveis de salut i els sociosanitaris.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei

5. El Parlament traslladarà aquests acords al Ministeri d'Afers
Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups
parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i del Senat
espanyols.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
Els diputats:
Patrícia Font i Marbán (GP MÉS per Menorca).
Carlos Saura i León (GP Podem Illes Balears).
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).

B)
RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvi d'usos de l'antic edifici de l'Hospital Can
Misses per donar-li un ús sociosanitari als diferents espais,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Després d'haver finalitzat tot el procés de construcció i
adequació d'un nou espai hospitalari a Can Misses, durant l'any
2015 s’ha anat traslladant l'activitat hospitalària i d'atenció
mèdica als nous espais habilitats a l'hospital que s'inaugurà el
juny de 2014.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè es realitzi l’anàlisi prèvia i l’estudi necessari per
donar un ús adient als espais que han quedat lliures a l’edifici
que acollia l’Hospital Can Misses d’Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè es creï un grup d'anàlisi i assessor sobre els
possibles usos d'aquest espai format per participants del Govern
de les Illes Balears -Conselleria de Salut, Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació- i el Consell Insular d’Eivissa. En
l'estudi d'aquests possibles usos s'inclourà la possibilitat de
cessió d'espais a entitats sense ànim de lucre amb una finalitat
de caràcter social i amb un àmbit d'actuació de caràcter sanitari
i que poden complementar els serveis. Aquesta cessió es farà de
forma colAlaborativa entre les dues institucions.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè iniciï el procés d’ús complet de les
instalAlacions de l’antic edifici de l’Hospital Can Misses perquè
s’hi pugui oferir un servei de caràcter sociosanitari.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
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C)
RGE núm. 6044/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a renovació de l'emissari submarí de la Platja de
Talamanca a Eivissa, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir una comissió de seguiment per fer un
control sobre l'evolució de les obres, la seva adequació i el
control de les mesures de protecció mediambientals
necessàries.

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.
La platja de T alamanca, malgrat ser un punt important
d’activitat turística i una platja de caràcter urbà per la seva
proximitat a la ciutat d 'Eivissa, porta sofrint des de 2013 una
sèrie de contaminacions per vessaments produïts pel trencament
de l'emissari submarí que des de l'EDAR de la ciutat expulsa
aigües residuals.
Aquest emissari es troba en unes condicions molt febles i
precisa d'una sèrie d'intervencions per al seu manteniment que
resulten molt costoses i han de ser constants, per això resulta
molt més recomanable la seva substitució.
Per altra banda, s'està en procés d'adjudicació i execució de
la construcció d'una nova depuradora que donarà servei al
municipi d'Eivissa finançada mitjançant fons europeus del
Ministeri de Medi Ambient i Ambient Rural i Marí. Però
aquesta obra, malgrat augmentar la capacitat de depuració
d'aigües i duplicar el cabal residual a expulsar sols contempla
actuacions en estacions de bombeig i connexions fins a la costa,
sense cap mena d'intervenció en aquesta infraestructura.
Durant la legislatura passada es varen anunciar per part del
Sr. Bauzá tota una sèrie d'actuacions que facilitarien la
substitució de l'emissari conjuntament amb la construcció de la
depuradora.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits necessaris per realitzar una ràpida
substitució de l'emissari de Talamanca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar la partida pressupostària necessària per
escometre la total substitució de l'emissari i la seva adaptació
a les condicions necessàries en un futur proper.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar finançament del Ministeri de Medi Ambient
per completar aquest infraestructura com a part de la
construcció de la nova depuradora.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar un conveni de colAlaboració entre la
Conselleria Medi Ambient i l'Ajuntament d'Eivissa per facilitar
la gestió i la tramitació necessàries i que faciliti la realització
d'aquestes obres.

Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

D)
RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,
Socialista, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes
Balears, relativa a reforç dels serves d'urgències a l'Hospital
de Formentera, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per M enorca, MÉS per
Mallorca i Podem Illes Balears presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
L'Hospital de Formentera obrí les seves portes el mes de
febrer de l'any 2007 i les seves dimensions permeten atendre els
serveis hospitalaris bàsics, a la vegada que desenvolupa les
funcions de centre de salut.
El dimensionament d'aquesta infraestructura es va pensar
per atendre una població de prop d'uns 9.000 residents, i en el
cas específic del servei d'urgències es va preveure que els
mateixos metges del servei de l'hospital farien simultàniament
les funcions d'atenció a les urgències mèdiques, a més
d'aquelles que suposen sortides en ambulància medicalitzada,
fruit dels avisos del servei d'emergències al 061, o fins i tot les
sortides provocades per avisos domiciliaris en el cas que no ho
puguin fer els metges d'atenció primària.
Des del moment de l'obertura de l'Hospital de Formentera
fins a la data d'avui hem passat de tenir poc més de 7.000
habitants a tenir un cens de població de 12.300 persones a final
de l'any 2014.
A més a més, a aquesta situació s'hi ha de sumar el
creixement exponencial d'usuaris els mesos d'estiu, donat que
la població arriba a quadruplicar-se en els mesos de juny, juliol
i agost.
Des de l'obertura de l'hospital l'any 2007 fins ara, la cartera
de serveis d'aquest equipament ha anat augmentant de forma
progressiva, i habitualment comptam amb una llista d'espera
reduïda que permet una atenció que podem titllar de
satisfactòria per part de bona part dels pacients i usuaris.
En el cas dels mesos d'estiu i pel que fa a l'atenció
específica de les urgències, la saturació d'aquest servei és ja una
problemàtica que, segons el nostre entendre, precisa una
planificació d'augment de recursos humans que permeti prestar
els serveis en les condicions mínimes de qualitat assistencial i
reduir els temps d'espera.
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Les dades d'atenció d'urgències anuals per a 2013 a
Formentera suposen un total de 16.177 pacients, i per a 2014,
un total de 16.306.
És un dret de la població resident així com de tots els
usuaris i usuàries del servei d'urgències de la nostra illa, el fet
d'exigir al Govern que adopti les mesures necessàries per
dimensionar de forma adequada el dit servei a les necessitats
reals de l'illa de Formentera.
Per aquest motiu es presenta la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que estudiï les necessitats de l'Hospital de
Formentera pel que fa al reforç del servei d'urgències en els
mesos d'estiu, tot reforçant-ne els mitjans humans i materials
que siguin adients per una correcta atenció de les emergències
mèdiques i la reducció dels temps d'espera dels pacients a partir
de l'estiu 2016.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt).
Els portaveus:
Xavier Pericay i Hosta (GP Mixt).
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).

E)
RGE núm. 6077/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Port de Sanitja (Menorca), davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Sanitja fou el primer nucli de població i port fundat a
M enorca per les tropes romanes quan van conquerir l’illa
durant les guerres púniques. Els primers habitants romans a
l’illa, van establir el seu primer campament que anys més tard
es convertiria en un nucli de població estable per la seva
orientació i configuració. D e llavors ençà, sempre ha estat un
lloc de resguard per a pescadors en les diferents etapes de la
història de Menorca. A més, encara existeix un refugi per a
pescadors del segle XVIII conegut com S’Almadrava.
L’estudi El puerto de Sanitja y la pesca de coral en el siglo
XVIII, publicat per Talavera, A.J.; Contreras, F.; Massó, P.;
posa de manifest que es varen trobar a les immediacions del
port de Sanitja restes d’una pedra arenisca que formava part
d’una corallera per a la recolAlecció del corall. Aquest fet fa
pensar que ja existia la figura professional del pescador.
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Sanitja forma part de la Reserva Marina del Nord de
Menorca (BOIB núm. 81, de 24 de juny) que es va crear l’any
1999 pel seu bon estat de conservació, pel seu atractiu
paisatgístic i de gran heterogeneïtat i varietat d’hàbitats en el
fons marí.
L’any 2000 es va declarar la zona anomenada Àrea Marina
del Nord de M enorca (ES 5310035) com a lloc d’importància
comunitària en el marc de la Directiva 92/43/CEE del Consell,
de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals
i de la fauna i flora silvestres.
En el 2006 es va aprovar la proposta del LIC definitivament
i es va adoptar la proposta balear del LIC de la regió
biogeogràfica mediterrània mitjançant Decisió de la Comissió
de 19/VII/2006.
En el 2007 es va aprovar el Pla de Gestió del Lloc
d’Importància Comunitària (LIC) Àrea Marina del Nord de
Menorca (ES 5310035) (Decret 29/2007) essent un dels espais
més singulars de les Balears per la gran diversitat d’ambients
que presenta. Entre les seves comunitats bentòniques destaquen
les praderies de fanerògames marines de posidònia oceànica i
Cymodocea nodosa (hàbitats prioritaris per la Directiva
92/43/CEE).
La zona del Port de Sanitja és considerada zona de fondeig
prohibit segons el Pla de Gestió Àrea Marina del Nord de
Menorca.
Sanitja continua sent un port de resguard per als pescadors
tant professionals com recreatius on sempre han estat fondejats.
A dia d’avui, gràcies a la sensibilitat vers el medi marí,
existeixen nous sistemes d’ancoratge que no malmeten la
Posidònia Oceànica.
En la actualitat, l’ofici de pescador d’aquí a uns pocs anys
pot arribar a desaparèixer perquè no hi ha canvi generacional,
per tant, s’ha de tenir present que és un del oficis més antics
que existeixen.
Per tot això, 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 a modificar l’article 6 del Decret 29/2007 perquè pugui
ser un fondeig lliure condicionat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que prengui mesures específiques per a la protecció del
pescador professional.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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F)
RGE núm. 6078/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instalAlació de dos dics d'alba al port de Ciutadella,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Queda clar que la decisió de suspendre la construcció des
dos ducs d’alba al port de Ciutadella ha estat una decisió
política, en contra dels interessos de Ciutadella i que s’ha pres
sense comptar amb l’opinió del Consell d’Administració de
Ports IB. Tot un despropòsit.

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.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei

El passat dia 14 de setembre el conseller de Mobilitat, Joan
Boned, es va reunir amb representants de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Ciutadella per tractar, entre altres qüestions,
sobre la viabilitat del projecte d’instalAlació de dos ducs d’alba
al port de Ciutadella. En aquesta reunió el conseller va dir que
aquesta inversió era inassumible i que el Govern no cometria
la barbaritat d’executar-la. Mitjançant un informe que no s’ha
volgut fer públic, va justificar, el conseller Boned, la suspensió
d’aquesta inversió i va convèncer els representants de
l’Ajuntament de Ciutadella que aquesta suspensió era la millor
opció.
El projecte d’instalAlació de dos ducs d’alba en els molls del
port de Ciutadella suposava una inversió prevista i
pressupostada d’uns 2,4 milions d’euros. Aquest projecte ja
estava en procés de licitació i, tot just, pendent d’adjudicació.
Facem una mica de història
Des de l’any 2009 el Govern ha vingut estudiant distintes
opcions per tal de donar major capacitat i funcionalitat al port
de Ciutadella. El primer projecte que el segon Pacte de Progrés
va presentar era un estudi de viabilitat de Berenguer y
Europrincipia que analitzava quatre alternatives i que va
derivar en una proposta de dues fases a fi de prolongar el moll
est amb quatre ducs d’alba i el moll oest amb tres ducs d’alba
més, amb un cost de 9 milions d’euros.
Posteriorment, el mateix segon Pacte de Progrés l’any 2011,
poc abans de finalitzar la legislatura, va presentar una nova
proposta que suposava allargar només el moll est amb quatre
ducs d’alba, la qual cosa donava la possibilitat d’acollir vaixells
de 250 metres d’eslora.
El mes de gener de 2015 l’Institut d’Hidrodinàmica
Aplicada va redactar un nou projecte, en aquest cas per a la
construcció de dos ducs d’alba en el moll est del port exterior
de Ciutadella.
Aquest projecte dirigit per l’enginyer José Luis Monsó ha
esdevingut el projecte de menor impacte ambiental i el més
respectuós amb les praderies de posidònia de tots els que
s’havien presentat fins a les hores.
Aquest projecte, que no va tenir cap objecció tècnica, va ser
aprovat per Ports IB, que el va treure a concurs, i que ara
estava en procés de licitació i pendent d’adjudicació. Destaca
per raons econòmiques, facilitat constructiva, maniobrabilitat,
seguretat i funcionalitat. És més, en el projecte no hi ha ni una
sola observació dels tècnics de cap administració que el
qüestioni pel fet que pugui propiciar una interferència
significativa entre el trànsit regular i el de creuers.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i Ports IB a continuar amb el procés d’adjudicació del
projecte de dos ducs d’alba.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i Ports IB a destinar els 2,4 milions d’euros
pressupostats per als ducs d’alba a inversions en el port de
Ciutadella.
3. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actitud del
conseller Joan Boned de prendre decisions de forma unilateral
sense tenir en compte els òrgans competents, com és, en aquest
cas, el Consell d’Administració de Ports IB.
4. El Parlament de les Illes B alears constata que el projecte
impulsat pel Govern del Partit Popular consistent en dos ducs
d’alba, és el projecte que manco impacte ambiental té i el de
menor envergadura, de tots els que s’han presentat des de 2009.
5. El Parlament de les Illes Balears lamenta el canvi d’opinió
del Partit Socialista en relació amb la instalAlació de ducs d’alba
en el port de Ciutadella i la incoherència de la seva postura.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públic l’informe que, de moment, s’ha ocultat a
l’opinió pública, pel qual es justifica la suspensió de
l’adjudicació de la construcció dels dos ducs d’alba en el port
de Ciutadella.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

G)
RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte Coves de Cala Blanca, davant la Comissió
de Turisme.
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.
Atès el conveni de colAlaboració signat en data 30 de maig
de 2008 entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la
Conselleria de Turisme del Govern Balear, el Consell Insular
de Menorca i l’Associació Hotelera de Menorca per al
desenvolupament del Pla de Dinamització del Producte Turístic
de Menorca, (PDPT Menorca).
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Atès que l’objecte d'aquest conveni és la millora de la
qualitat dels serveis turístics del destí, la millora del medi urbà
i natural dels municipis, l’ampliació i la millora dels espais
públics, l’augment, la diversificació i la millora de l’oferta
complementària, posar en valor els recursos turístics, la creació
de nous productes i la sensibilització i la implicació de la
població i dels agents locals en una cultura de qualitat.
Atès que el conveni constava de 4 anualitats, on es van
establir, per decisió de la comissió de seguiment dels firmants,
tots i cadascun dels projectes a dur a terme, entre els quals
constava el projecte d’adquisició, obertura i adequació per a la
visita cultural de les Coves de Cala Blanca (S’Aigu i Na
Magaré).
Atès que el conveni de PDPT Menorca es troba executat en
la seva totalitat, amb tots els projectes que constaven, executats
i justificats a Secretaria d’Estat de Turisme, i que únicament
resta finalitzar el projecte de les Coves de Cala Blanca.
Atès que l’obertura i l'adequació de les Coves de Cala
Blanca és un projecte de creació de producte turístic cultural i
natural diferenciador que encaixa perfectament en la nostra
identitat i que suposa una nova oferta que clarament ajuda a
allargar la temporada, a més de ser un element dinamitzador de
l’economia de Menorca, però molt especialment de Ciutadella
i que està sent ja l’element de recuperació de la zona turística
de Cala Blanca, que ha patit durant molts anys una manca de
cura per part de les administracions.
Atès l’acord majoritari i el consens que ha aconseguit el
projecte, per part dels propietaris, sector privat i
administracions públiques.
Atesa la complexitat del projecte, en l’àmbit tècnic, jurídic,
medi ambiental, patrimonial, etc., que ha implicat fins i tot la
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Ciutadella.
Atès que la Secretaria d’Estat de Turisme va manifestar que
retirava la seva partida de la quarta anualitat, ja que estaven
tancant tots els plans a nivell nacional, per import de
291.134 i, i considerant que el Consell Insular ja va manifestar
i manté la voluntat de destinar la seva partida a tal finalitat.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mantingui la partida de 407.778 i corresponent a
la quarta anualitat, és a dir, al projecte de les coves de Cala
Blanca, amb la finalitat de poder continuar i finalitzar el
projecte, que tan important és per a Menorca i els menorquins.
Palma, a 23 de setembre de 2015.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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H)
RGE núm. 6123/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a rebuig de la LO M QE i del desplegament
reglamentari derivat de la seva aplicació, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El Govern de l’Estat aprovà la Llei Orgànica de millora de
la qualitat educativa, i ho féu a partir de la imposició de la seva
majoria absoluta de caràcter polític. Va modificar la
configuració del sistema educatiu de l'Estat espanyol desoint les
recomanacions realitzades per diferents òrgans consultius i
sense tenir en compte la gran majoria d'entitats, associacions i
membres reconeguts de la comunitat educativa d'arreu de
l'estat.
Durant tot el procés de tramitació, els partits que conformen
l'oposició en l'arc parlamentari varen intentar la paralització
d'aquesta llei, que no respon als interessos i a les necessitats,
tant de la societat com del sistema educatiu en si. A més, neix
condemnada al fracàs més absolut des del punt de vista polític,
social i pedagògic; no ha comptat en cap moment amb el
necessari consens que per a una llei d'educació s'hauria de
preveure: suport de la majoria dels partits, resposta a les
necessitats socials, punt de vista pedagògic... De fet, la majoria
dels partits polítics de l’àmbit parlamentari espanyol (tret del
Partit Popular) ja han signat un document amb el compromís de
derogar-la en el moment en què la representació parlamentària
els ho permeti.
Posteriorment, es va establir un calendari de desplegament
legislatiu d'aplicació a la realitat de les aules sense tenir en
compte cap altre mirament que el purament partidista i de
compliment d’un programa electoral.
A pesar de les dificultats de poder adaptar l'aplicació de la
LOMQE segons la realitat de les diferents comunitats
autònomes, els governs autonòmics han intentat amortir
l'impacte d'una aplicació desordenada i sense cap criteri de
caire pedagògic, que ha generat tot un seguit de situacions
dantesques dins dels centres educatius i una sensació de
desordre i deriva per a alumnes i famílies.
El govern de la legislatura passada, igualment, es va
precipitar a desenvolupar tot un reglament i desplegament
curricular de forma unilateral sense cap consens amb la
comunitat educativa i amb l'oposició palesa i manifesta de la
major part dels professionals de l'educació, i també de les
famílies, que ha generat una situació caòtica dins dels centres
educatius, molt especialment, als centres d’Educació
Secundària. Un motiu més perquè pràcticament tots els sectors
de la comunitat educativa reclamin amb insistència la
paralització en la seva aplicació.
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S 'està forjant un acord en el si de la comunitat educativa
per reordenar de manera definitiva el sistema educatiu, que
passa, per descomptat, per la derogació de la LOM QE i
l’establiment d'una nova llei educativa que es basi en criteris de
caràcter pedagògic i educatiu i que compti amb el consens de
la major part de la comunitat educativa i de la societat en
general.
Per tot això, els Grups Parlamentaris signants presenten la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja absolutament la
LOMQE i traslladarà el Govern de l’Estat espanyol la
necessitat d’aturar el calendari de la seva aplicació de manera
immediata i establir un diàleg de consens previ.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè prengui les mesures necessàries per reduir al
màxim les conseqüències de l'aplicació d'una llei que perjudica
greument la construcció d’un sistema educatiu inclusiu i
igualitari amb respecte a la diversitat, que permeti el
desenvolupament personal de tots els nostres infants,
adolescents, joves i, en general, per a la societat en general.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè faci una proposta legislativa que condueixi a la
tramitació d'una llei educativa pròpia de les Illes Balears,
nascuda a partir del màxim consens amb la comunitat educativa
i que reculli els aspectes singulars, lingüístics, culturals i
específics de la comunitat i dels diferents territoris que la
composen.
Palma, a 25 de setembre de 2015.
El diputat:
Enrique Casasnova i Peiro (GP Socialista).
Els portaveus:
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt).

I)
RGE núm. 6162/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a contracte d'obligació de servei públic per al
transport marítim amb la península, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Menorca, MÉS per
Mallorca, Podem Illes Balears i Mixt presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El transport marítim amb la península, especialment a
l'hivern, presenta greus mancances (principalment a les illes de
Menorca, Formentera i Eivissa), pel que fa, sobretot, però no
només, al transport de mercaderies. Açò significa un notable
perjudici per a l’exportació de manufactures i per garantir
l’abastiment de productes de primera necessitat i, de manera

especial, aquells que, d’acord amb les normatives vigents,
tenen la categoria de “perillosos” com ara l’oxigen sanitari.
L’últim contracte d’obligació de servei públic per al
transport marítim entre els ports de les Illes B alears i de la
península va acabar la seva vigència l’any 2011. Llavors, el nou
concurs promogut pel Ministeri de Foment va ser anulAlat a
partir de diverses reclamacions i després de diverses vicissituds
administratives i jurídiques.
A hores d’ara, tot i les reiterades peticions fetes tant des de
rellevants entitats socials representatives de la societat civil de
les Illes Balears com des d’aquest parlament (on dia 16
d’octubre de 2014 es va aprovar per unanimitat una iniciativa
semblant a la present), el Ministeri no ha emprès cap iniciativa
per tornar a treure a concurs l’esmentat contracte.
L’anterior contracte, endemés, era considerat insuficient
quant a rutes i capacitat. Hi mancaven rutes estratègiques, de
manera especial pel que fa a l’illa de Formentera i també per
als ports de Menorca i d’Eivissa i presentava mancances
importants pel que fa al transport de mercaderies a tots els
ports. Per tant, entenem que, endemés d’aprovar la licitació
d’un nou contracte, és del tot necessari replantejar abans les
seves condicions d’acord amb el Govern de les Illes Balears,
els consells insulars i les entitats econòmiques i socials més
rellevants. I entenem que és bo que es faci abans de l’aprovació
dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, motiu pel
qual es presenta precisament ara aquesta iniciativa.
Per tot açò, els grups parlamentaris signants presentam a
consideració les següents propostes d’acord:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de Foment
a garantir la suficiència de les comunicacions per via marítima
de les Illes Balears amb la península, amb especial atenció a les
illes que pateixen els efectes de la doble insularitat en el
transport de persones i l’abastiment de mercaderies, com
Eivissa i Menorca i, sobretot, atenent i palAliant la triple
insularitat de Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a aprovar i licitar un nou contracte d’obligació de servei públic
per al transport marítim entre els ports de les Illes Balears i de
la península on es determinin amb suficiència les rutes, les
freqüències i els preus, la capacitat de passatge i de càrrega de
mercaderies (amb especial esment a aquelles considerades
perilloses).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a incloure dins els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any
2016 una partida pressupostària suficient per fer front a les
despeses vinculades al nou contracte d’obligació de servei
públic entre els ports de les Illes Balears i de la península.
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a consensuar amb el Govern de les Illes Balears, els
consells insulars de Mallorca, d’Eivissa, de Formentera i de
Menorca, així com les entitats més rellevants de caràcter
econòmic, laboral i social, les rutes marítimes declarades
d’obligació de servei públic entre els ports de les Illes Balears
i de la península, la temporada anual de vigència, les
freqüències, la capacitat de passatge i càrrega així com el
sistema de tarifes necessari per tal de garantir la suficiència de
les connexions marítimes de les Illes Balears.
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Palma, a 25 de setembre de 2015.
Els portaveus:
Pilar Costa i Serra (GP Socialista).
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).
Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).
Sílvia Tur i Ribas (GP Mixt).

J)
RGE núm. 6163/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
lingüístics, 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, els Grups
Parlamentaris M ÉS per Menorca i MÉS per Mallorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Han passat quasi 20 anys de la Declaració Universal de
Drets Lingüístics (a Barcelona, 1996) i, malauradament, els
organismes dependents de l’Administració de l’Estat central
ubicats a les Illes Balears continuen suspenent en matèria de
llengua catalana. La manca de coneixement de la llengua pròpia
de les Illes Balears per part de molts treballadors públics de
l’administració perifèrica de l’Estat i, especialment, la manca
de voluntat de respectar els drets lingüístics dels
catalanoparlants provoca que cada any s’infringeixin els drets
de milers de ciutadans (paradoxalment, moltes d’aquestes
situacions es donen en àmbits com el de la justícia o el de
l’ordre públic). En el pitjor dels casos, aquests ciutadans es
veuen immersos en conflictes que sobrepassen la dimensió
lingüística i es converteixen en sancions “por desobedecer el
mandato del agente de la autoridad y faltar el respecto al
mismo”.
Darrerament s’han fet públiques algunes situacions de
discriminació o d’abús de l’autoritat per raó de llengua. Més
enllà de la repercussió mediàtica que han tingut aquests
episodis lamentables, el cert és que les situacions de
discriminació lingüística –moltes no s’arriben ni tan sols a
denunciar- vénen d’enrere. Fins i tot, el 2013 algunes entitats
cíviques dels territoris de llengua catalana van presentar un
informe en el qual es recollia una part significativa de casos de
vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants
(ocorreguts entre 2007 i principis de 2013) per conscienciar la
ciutadania sobre aquesta qüestió i promoure la intervenció
pública perquè aquests conflictes no es donin o, si encara es
donen, perquè es puguin resoldre d’acord amb la normativa
vigent.
Aquesta situació de conflicte lingüístic, totalment rebutjable
i evitable, es produeix en un marc normatiu on els ciutadans
tenen el dret a emprar la llengua pròpia de les Illes Balears en
les relacions orals i escrites amb les administracions públiques
ubicades en aquesta comunitat, i en cap cas no poden ser
discriminats per haver utilitzat la llengua oficial que elegeixin.
Així ho estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a
l’article 4, que afirma que “ningú no podrà ser discriminat per
raó de la llengua oficial que empri”.
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Per la seva banda, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística de les Illes Balears, a l’article 8, al
punt 1, afirma que “Els ciutadans tenen dret d’usar la llengua
catalana, oralment o per escrit, en les seves relacions amb
l’administració pública a l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma.” En aquest sentit, la disposició addicional primera
estableix que “El Govern balear ha de promoure, d’acord amb
els òrgans competents, la normalització de l’ús de la llengua
catalana a l’Administració Perifèrica de l’Estat, a
l’Administració de Justícia, en els registres, a les empreses
públiques i semipúbliques i a qualsevol àmbit administratiu no
dependent del Govern de la comunitat autònoma.”
A més a més, el Consell de Ministres del Consell d’Europa
va emetre dia 24 d’octubre de 2012 la Recomanació
CM /RecChL (2012)6 sobre l’aplicació de la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries a Espanya, en què es
detallen un conjunt de recomanacions a l’Estat espanyol en
vistes al compliment de la Carta. Algunes d’aquestes
recomanacions són:
1. Que modifiqui el marc normatiu per garantir que en els
processos judicials, penals, civils i administratius es pugui
atendre en les llengües cooficials a demanda d’una de les
parts.
2. Que prengui les mesures jurídiques i pràctiques
necessàries per garantir que una proporció adequada del
personal judicial de les comunitats autònomes tingui un
domini suficient de les
llengües d’aquella comunitat.
3. Que revisi l’organització de la selecció i de la formació
del personal dels serveis de l’Administració de l’Estat per
tal de vetllar que una proporció adequada del personal de
les comunitats autònomes tingui un domini suficient de les
llengües d’aquella comunitat.
4. Que asseguri la presència de totes les llengües regionals
o minoritàries en els serveis públics de l’Estat.
5. Que asseguri la presència de totes les llengües regionals
o minoritàries en l’oferta dels serveis de sanitat.
Per tot açò, els grups parlamentaris MÉS per M enorca i
MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern de l’Estat a les Illes Balears, com a responsable de
dirigir l’Administració de l’Estat en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma, a prendre les mesures necessàries per tal
que es respectin els drets lingüístics dels ciutadans
catalanoparlants de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar els recursos econòmics i humans necessaris per
impulsar la normalització de la llengua catalana a
l’Administració Perifèrica de l’Estat, d’acord amb el que
preveu la disposició addicional primera de la Llei 3/1986, de
29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un servei d’assessorament, consulta i defensa
dels drets lingüístics dels ciutadans.
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Palma, a 25 de setembre de 2015.
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).

K)
RGE núm. 6168/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a gratuïtat dels llibres de text en els centres públics mitjançant
programa de reutilització, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La Constitució Espanyola reconeix que l'educació és un dret
fonamental i estableix a l'article 27.4 que l'ensenyament bàsic
és obligatori i gratuït. El mateix reconeixement d'aquest dret es
fa a la Declaració Universal dels Drets del Nin i a la X Carta
dels Drets Fonamentals de la UE.
Per altra banda, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix a l'article 36: "D'acord amb el que disposa l'article 27
i el núm. 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució, en
matèria d'ensenyament, correspon a la comunitat autònoma de
les Illes Balears: 1. En matèria d'ensenyament no universitari,
la competència exclusiva en la creació, l'organització i el règim
dels centres públics, règim de beques i ajudes amb fons propis,
...".
En el mar de la regulació d'aquest dret i de la situació
socioeconòmica del nostre país, sorgeix la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de las qualitat
educativa (LOMCE), i a la seva disposició addicional cinquena
disposa: "El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros
materiales curriculares para la educación básica en los
centros sostenidos con fondos públicos."
Amb la mesura establerta mitjançant aquesta legislació, es
promou la reutilització dels llibres de text, mesura que s'ha de
desenvolupar per tal de possibilitar-ne el compliment.
L'exigència d'adquirir els llibres de text és contrària a
l'establert a la Constitució en relació amb la gratuïtat de
l'ensenyament. Les famílies han assumit indegudament una
obligació amb la compra dels llibres en el sistema de
l'ensenyament públic estatal.
Amb la crisi econòmica s'han produït retallades importants
a les ajudes per a l'adquisició de llibres de text, amb els
consegüents perjudicis econòmics que això ha generat a les
famílies i, moltes d'elles, de fet, es veuen incapaces d'assumir
aquesta despesa.
Els programes de reutilització de llibres no només produeixen
beneficis econòmics, sinó també ecològics i de conscienciació
social. Avui en dia ja hi ha centres que realitzen aquests
programes, que a cada centre es duen a terme de manera
diferent i en molts casos, el programa, per manca de mitjans, no
arriba a totes les famílies que el solAliciten.

Consideram que tots els centres públics, per normativa,
haurien d'oferir un mateix sistema de gratuïtat de llibres de text
mitjançant un programa de reutilització on de manera
voluntària es poguessin acollir totes les famílies que així ho
decidissin, de manera corresponsable, amb el centre educatiu.
Por això, el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía) presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
una normativa, d'obligat compliment per a tots els centres
d'educació públics, que desenvolupi la gratuïtat dels llibres de
text mitjançant un programa de reutilització al qual, de manera
voluntària, es puguin acollir totes les famílies que així ho
decideixin, de manera corresponsable, amb el centre educatiu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que aquest
programa vengui dotat dels mitjans necessaris.
Palma, a 25 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

L)
RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament del transport sanitari no urgent del
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Al nostre país des dels inicis de la democràcia a finals dels
anys setanta, i molt especialment als anys vuitanta, amb la
promulgació de la Llei general de sanitat de l’any 1986;
després amb la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional
de Salut de l’any 2003, liderada pel Partit Popular, i finalment
amb la Llei general de salut pública de l’any 2011, hem anat
assolint un Sistema Nacional de Salut (SNS) que és un dels més
eficients d’Europa en terminis de despesa, de resultats en salut
i en satisfacció dels ciutadans.
El Partit Popular aprovà fa tres anys el RD Llei 16/2012, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del SNS i millorar
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions; un reial decret
llei aprovat per tramitació d’urgència, de manera unilateral i
sense suport parlamentari d’altres grups. És important recordar
que aquest RDLL no defineix temporalitat.
El RD Llei 16/2012 es va aprovar amb un objectiu, que no
era ni és la sostenibilitat del SNS. Només era un instrument per
aconseguir l’objectiu de dèficit. La seva justificació no era ni
és la sostenibilitat. La raó és realitzar un canvi de model
sanitari, passar del dret a l’atenció sanitària com a dret de
ciutadania a un dret lligat al concepte d’assegurat o beneficiari.
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La raó era introduir nous copagaments, reducció de la cartera
de serveis, pèrdua de qualitat assistencial i l’entrada de la
gestió privada dins la sanitat pública.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

El RD Llei 16/2012, entre altres coses, al seu article 2
modifica l’article 8 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de
cohesió i qualitat del SNS, i estableix dins la cartera comuna de
serveis del SNS la cartera bàsica de serveis assistencials, la
cartera comuna suplementària i la cartera comuna de serveis
accessoris.
Dins la cartera comuna suplementària estan incloses
prestacions la provisió de les quals es realitzarà mitjançant
dispensació ambulatòria i estan subjectes a aportació de
l’usuari. Comprèn la prestació farmacèutica, l’ortoprotètica i la
prestació amb productes dietètics. També té aquesta
consideració el transport sanitari no urgent.
En relació amb el transport sanitari no urgent, diu que ha
d’estar subjecte a prescripció facultativa, per raons clíniques i
amb un nivell d’aportació de l’usuari d’acord al determinat per
la prestació farmacèutica, encara que no siguin d’aplicació els
mateixos límits d’aportació.
De la mateixa manera el RD Llei 16/2012, a la seva
disposició addicional segona, estableix un període de 6 mesos
per elaborar una ordre ministerial sobre transport sanitari no
urgent.
El copagament del transport sanitari no urgent venia
argumentat amb “la racionalización del uso del transporte
sanitario no urgente fundamentalm ente a través de la
limitación de su utilitzación a las situaciones en las que
realmente sea necesario por motivos exclusivamente clínicos”.
Ningú encara no entén la necessitat del copagament.

A)
A la Pregunta RGE núm. 4643/15, presentada pel diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mitjans permanents de la UME a Eivissa.
En relació a la pregunta formulada, cal informar que des de
la Direcció General d’Emergències i d’Interior de la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ja s’estan
fent les gestions necessàries per colAlaborar, d’una part amb la
UME per tal que pugui accedir a unes dependències
permanents a l'illa d’Eivissa properament i, d’altra part, amb el
Consell Insular d’Eivissa per tal de tractar aquest tema i altres
temes de seguretat i emergències que puguin afectar l'illa
d’Eivissa.
Desafortunadament des de la signatura del Conveni el 2010
el Consell Insular d’Eivissa i, de manera indirecta com a
intermediària, la Conselleria d’Administracions Públiques, no
han fet les gestions necessàries per donar compliment al
conveni esmentat, pel qual s’havia de dotar d’un espai a la
UM E dins de les instalAlacions de Sa Coma per tal que es
poguessin desplaçar 50 efectius i aparcament per a 10 vehicles
pesats, fins al punt que tampoc no s’ha solAlicitat durant aquests
darrers quatre anys cap tipus de finançament mitjançant les
inversions estatutàries al Govern central, inversions que
haguessin ajudat que la UME, a dia d’avui, disposés del seu
espai i equipament adequadament en funcionament.
Tot i aquesta mancança d’espai, la Direcció General
d’Emergències i d’Interior, des del centre d’emergències a
Eivissa, aquest estiu s’ha colAlaborat i facilitat l’arribada i
acomodament d’efectius i vehicles a l'illa.

Davant aquesta situació de canvi de model sanitari que
desenvolupa el RD Llei 16/2012, aprovat per tramitació
d’urgència, de manera unilateral i sense suport parlamentari
d’altres grups i sense definir temporalitat i davant de la realitat
i la vigència d’aquest copagament al transport sanitari no
urgent, encara legal, el Grup Parlamentari Socialista, presenta
la següent

Palma, 28 d'agost de 2015.
La consellera:
Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació
B)

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el RD llei 16/2012
que imposa el copagament a la prestació del transport sanitari
no urgent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar el RD llei 16/2012 i a derogar el copagament a la
prestació del transport sanitari no urgent.
Palma, 28 de setembre de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

A la Pregunta RGE núm. 4800/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de xoc contra els "taxis pirata".
El Pla de xoc estarà format per tres elements principals:
1. La millora de la normativa via aprovació del Reglament
derivat de la Llei de transports o, si fa falta, la modificació de
la mateixa llei, per millorar la capacitat jurídica a l'hora
d'estipular les infraccions i sancions.
2. La posada en funcionament del projecte de càmeres de
control a l'aeroport de Palma, actualment instalAlades però
encara no operatives, que també seria extrapolable a altres
aeroports com el d'Eivissa, on el problema dels taxis "pirata"
és molt més greu.
3. La posada en funcionament de noves eines de coordinació
amb les forces de seguretat de l'Estat -Policia N acional i
Guàrdia Civil- així com la cooperació més estreta amb les
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autoritats municipals (Policia Municipal) a fi i efecte d'ampliar
la capacitat d'inspecció i sanció als infractors.
Per desenvolupar el pla es convocarà la comissió específica
anti intrusisme creada amb aquesta finalitat, que també servirà
d'espai de coordinació entre les diferents administracions per
fer front a aquest problema.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

de parcs fotovoltaics i eòlics. De fet, l’actual pla és de 2005 i
caduca enguany. Així doncs, no és complicat entendre que el
Pla de 2005 està redactat amb uns escenaris molt concrets i
diferents a la realitat actual.
Entre altres, les modificacions que es pretenen portar a
terme per part d’aquesta conselleria són: contemplar les
renovables com a part integral del sistema energètic i no com
quelcom merament anecdòtic; i que l'eficiència energètica posi
uns límits al creixement de demanda energètica.
Aquest pla el desenvoluparem utilitzant la nostra capacitat
com a govern en coordinació amb les forces parlamentàries per
aconseguir el màxim grau de consens i conjuntament amb el
Consell assessor de l'Energia i la participació ciutadana.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4801/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cofinançament de les ajudes del Pla estatal
d'habitatge.
Aquest govern complementarà les ajudes del Pla estatal a
l'apartat de rehabilitació edificatòria d'edificis, en aquells
edificis amb ordre de desallotjament derivada de grans danys
estructurals o altres motius que la justifiquin.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4818/15, presentada pel diputat
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a cost per a la CAIB del Palau de Marivent,
1.
Despeses de personal: 346.313,19 euros
Despeses corrents en béns i serveis: 675.749,27 euros.
Total: 1.022.062,46 euros.

Ordre de Publicació
D)

La consellera,
Catalina Cladera i Crespí.

A la Pregunta RGE núm. 4803/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a futur de l'Europan.
El Govern continuarà
convocatòria de l'Europan.

participant

activament

a

Ordre de Publicació

la

El Govern no entén l'Europan com una simple aportació
econòmica en un concurs d'idees d'arquitectes joves sinó que
les propostes han de servir per adaptar la ciutat de Palma a
noves necessitats i aspiracions de la seva qualitat de vida i
millora del front urbà i marítim.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

G)
A la Pregunta RGE núm. 4820/15, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a propietat del Palau de Marivent.
La propietat del Palau de Marivent és de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, tal com s'estableix al Reial
Decret de Transferència 2873/1979, de 17 de desembre.
El Palau de Marivent està adscrit a la Casa Reial.
Actiu fix núm. 100000002328-0.
Ref. Cadastral núm. 7181006DD6778A0001OW .
Finca Registral 46042.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4804/15, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou pla d'energies renovables.
El Pla d’energies renovables es tracta d’un pla director
sectorial energètic que inclourà l'eficiència energètica, les
energies renovables i l'autoconsum com a eixos fonamentals.
Recentment no s’ha aprovat cap pla director sectorial
energètic. El que s'ha aprovat recentment no és més que un
annex, que el que sí fa és ordenar mínimament la implantació

Palma, 28 d'agost de 2015.
La consellera,
Catalina Cladera i Crespí.
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H)
A la Pregunta RGE núm. 4935/15, presentada pel diputat
Baltasar Damià Picornell i Lladó, del G rup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a inversions ferroviàries, 1.
En els darrers quatre anys hi ha hagut tres convenis amb
l’Estat, el 2012 no n'hi hagué, tots per una suma total de
3.940.000 i.
Conveni 2013:
Electrificació Son Rullan - S’Enllaç: 1.068.272,17 i
Unitats Mòbils Palma-Inca: 2.833.333,49 i
Supressió de passos a nivell: 38.394,34 i
Conveni 2014:
Electrificació Son Rullan – S’Enllaç: 2.473.404,20 i
Unitats Mòbils Palma-Inca: 1.416.666,51 i
Supressió de passos a nivell: 49.929,29 i
Conveni2015:
Unitats Mòbils Palma-Inca: 3.845.123,47 i
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Les actuacions necessàries per a la reobertura de la línia
Manacor-Artà, que pressupostàriament anaven a càrrec del
conveni de colAlaboració entre l’Administració General de
l’Estat i la CAIB en matèria de ferrocarril de l’any 2008,
suposaven l’execució de diversos projectes per dotar la línia de
la infraestructura necessària i l’adquisició de nou material
mòbil.
Aquests projectes havien de permetre la construcció de
l’estructura (plataforma) i superestructura de via, les
instalAlacions d’electrificació i l’equipament de senyalització i
comunicacions en tota la línia , i foren redactats específicament
per a cada un dels serveis.
Els estudis tècnics comprengueren, per tant, des de la fase
d’estudi fins a la de projecte constructiu. Foren redactats en la
seva totalitat, a excepció del projecte constructiu necessari per
a l’execució de les obres del tram urbà de Manacor, que quedà
en fase de projecte bàsic. El projecte de les obres
d’infraestructura i superestructura de via va quedar dividit en
3 trams, que abastaven Manacor-Son Carrió, Son Carrió-Son
Servera i Son Servera-Artà. El cost total de redacció de
projectes va pujar a la quantitat de 2.449.804,35 i.

Telecomunicacions i Seguretat en la línia: 94.876,53 i
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4936/15, presentada pel diputat
Baltasar Damià Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a inversions ferroviàries, 2.
Durant l’any 2015 s’han executat o estan en execució les
següents inversions en matèria ferroviària (els imports són amb
l’IVA exclòs):
• Obres d’adequació ampliació de les instalAlacions
elèctriques de baixa tensió de 9 estacions d’SFM (exp.
CO1/15). Pressupost: 115.241,61 i.
• Obres del projecte constructiu de recuperació de la
carretera Ma-4141 i reparació de talussos i vials de serveis
afectats per la línia ferroviària Manacor-Artà (exp.5/15).
Pressupost: 16.237,78 i.
A més, està pendent d’inici l’actuació següent:
• Subministrament i estesa d’un nou cable de fibra òptica
amb armadura metàlAlica entre l’estació intermodal (Palma)
i l’estació d’Inca d’SFM (exp.CO4/15). Pressupost:
268.254,06 i.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Les obres per a la construcció de la plataforma de la línia
Manacor-Artà es varen contractar per un import de
64.660.887,97 i . El 4 d’octubre de 2011 les obres foren
suspeses i l’any 2013 es procedí a la resolució del contractes.
La liquidació dels contractes vigents en el moment de la
suspensió, més la revisió de preus i manteniments fan que la
inversió realitzada en els 3 trams de les obres de reobertura de
la línia Manacor-Artà hagi pujat a la quantitat de
34.400.838,09 i.
A més a més, s’han d’afegir a la xifra esmentada els costos
de la direcció de l‘obra i assistència tècnica que puja a la
quantitat de 2.747.474,78 i. Per una altra banda, el cost de les
expropiacions dels terrenys necessaris s’ha valorat en
6.633.425,51 i.
El cost del material mòbil adquirit per circular per aquesta
línia ha pujat a la quantitat de 23.876.140,40 i
Tots aquests imports són IVA exclòs.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4938/15, presentada pel diputat
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a tren de Llevant, 2.
SFM va assumir l'execució d'estudis del Tramvia de la
Badia de Palma per import de 1.260.321 euros, IVA exclòs.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4937/15, presentada pel diputat
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a tren de Llevant, 1.

Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.
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L)
A la Pregunta RGE núm. 4939/15, presentada pel diputat
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a electrificació de la línia de tren fins a
Manacor.
Sí, ho està. El Projecte per a l’electrificació de la línia
Enllaç-Manacor fou redactat per la UTE AYESA-Insural
Survey i està datat el juny de 2010. Després de la preceptiva
tramitació fou informat favorablement pel ple de la Comissió
Balear de Medi Ambient de les Illes Balears en sessió de 3 de
febrer de 2011 i rebé l’informe favorable del gabinet de
supervisió en data 27 de gener de 2012.
El pressupost de les obres puja a la quantitat, IVA exclòs ,
de 31.174.678,80 i amb un termini previst d’execució de 12
mesos. A aquesta quantitat s’haurien de sumar les despeses de
diversos convenis de subministrament i d’eliminació
d’interferències amb les companyies elèctriques, així com les
d’assistència per al control i la vigilància de les obres i la
partida de l’1% cultural.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

O)
A la Pregunta RGE núm. 5125/15, presentada pel diputat
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a despesa imputable als pressuposts per
acomiadaments improcedents i nuls.
La quantia per part de l’entitat Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, SAU (GEIBSAU) és de 77.730,50 i
d’indemnitzacions a l’any 2013, més la quantitat de
51.831,94 i consignats al Jutjat pendent de resoldre’s un
procediment davant del Tribunal Suprem.
Palma, 22 de setembre de 2015.
La consellera:
Catalina Cladera i Crespí.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 5130/15 a 5138/15, 5140 /15 a
5249/15 i 5267/15, presentades pel diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
import de les operacions pendents de pagament (I a III) de
diverses entitats.

M)

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

A les Preguntes RGE núm. 5065/15 i 5066/15, presentades
per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes a la rehabilitació
edificatòria (I i II).

Q)

Ordre de Publicació

A la convocatòria d’ajudes de rehabilitació edificatòria en
el marc del Pla estatal 2013-2016 s’han presentat 52
solAlicituds.
No s’ha pagat cap ajuda perquè els expedients es troben en
tramitació. En aquests moments, els sol Alicitants de l’ajuda es
troben en termini per presentar la documentació que els ha estat
requerida. En tot cas, s’ha de tenir en compte el termini per
presentar les solAlicituds, que va acabar el 8 de juny de 2015, i
la dificultat tècnica dels expedients de rehabilitació.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 5068/15 i 5069/15, presentades
per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajudes d'accessibilitat (I i
II).
L'ajuda d'accessibilitat és autonòmica, no estatal.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 5270/15, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a posada en marca dels cursos d'FP bàsica.
En primer lloc i per evitar confusions cal distingir la
Formació Professional Bàsica (FPB) i els programes de
formació professional bàsica. La FPB és un cicle formatiu de
nivell 1 (títol tècnic auxiliar) que s’imparteix als centres
educatius, segons la Llei LOM CE, que té una durada de 2.000
hores i que permet l’accés a un cicle formatiu de grau mitjà. En
canvi, els programes de formació professional bàsica es duen
a terme a partir d’una convocatòria d’ajudes de la Conselleria
d’Educació i Universitat adreçada a ajuntaments i entitats.
Aquests programes tenen una durada de 830 hores.
Respecte de la convocatòria dels ajuts econòmics per
desenvolupar programes de formació professional bàsica, no és
factible que surti la convocatòria durant el mes de setembre.
Malgrat tot, aquesta convocatòria forma part de les nostres
prioritats i s’agilitarà al màxim atès que és una mesura per
contribuir a reduir l’abandonament escolar.
Finalment, quant als requisits que s’exigiran al professorat,
s’estudiaran els canvis pertinents que garanteixin una millor
atenció a l’alumnat.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.
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Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 5271/15, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici del curs escolar en el centre de Can
Coix.
Les obres de reforma no tan sols afecten la instalAlació
elèctrica sinó també la calefacció, la climatització i la
ventilació d’algunes zones i les mesures contra incendis. El
termini d’execució de les obres és de 4 mesos des de l’acta
d’inici, subscrita el 14 de juliol, per la qual cosa finalitzaran el
14 de novembre. Les obres d’electricitat i de dades s’acabaren
abans de l’inici del curs. La instalAlació de les plaques de la
calefacció, tal com estava previst, s’acabarà una vegada
començat el curs, però sense interferir amb les activitats
lectives.
El projecte bàsic i d’execució de la supressió de barreres
arquitectòniques del CEIP Can Coix va tenir entrada a
l’IBISEC el dia 17 d’agost. Les obres començaran una vegada
supervisat el projecte, concedida la llicència urbanística i
licitades les obres.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
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eina per poder promoure la creació d'una ocupació estable i de
qualitat, a reducció de l'IVA per a béns i activitats culturals i a
quatre propostes sobre la Llei 23/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, a tramitar davant les
comissions d'Assumptes Socials i Drets Humans, de Cultura,
Educació i Esports, es tramitin davant el Ple de la cambra.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 6022/15, 6006/15 i 6021/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de les
substitucions de les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,
Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, i Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a desviament del pressupost de l'Ibsalut, a
cost anual del nivell 33 i a increment de la pressió fiscal, per les
preguntes RGE núm. 6108/15, 6170/15 i 6304/15, relatives a
Facultat de Medecina, a beques de menjador per motius
socioeconòmics i a suspensió dels acords en relació amb la
carrera professional, respectivament.

S)
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A la Pregunta RGE núm. 5272/15, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aules modulars del colAlegi d'Es Pratet.
Les aules es van començar a retirar el passat dia 31 d’agost,
com recull el Periódico de Ibiza y Formentera de dia 1 de
setembre, pàgina 9. D’aquestes tretze aules, tres són a
Formentera. Dues queden temporalment a Eivissa i vuit es
traslladaran a Mallorca una vegada es resolgui la licitació del
seu trasllat.
Palma, 21 de setembre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Canvi de tramitació de comissió a Ple per a les
proposicions no de llei RGE núm. 5088/15, 5398/15 i 5842/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6052/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
que les proposicions no de llei esmentades, relatives a foment
de la signatura de pactes locals per l'ocupació entre diferents
agents socials i econòmics dels municipis de les Illes com a

Ordre de Publicació
C)
Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment
directe i lectura única per al Projecte de llei RGE núm.
4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre,
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus en sessió de dia 30 de setembre de 2015, sent que
s'hi troba constituïda com a tal, acorda de proposar al Ple de la
cambra, conformement amb l'article 145.1 del Reglament del
Parlament, que el projecte de llei esmentat, es tramiti pel
procediment directe i en lectura única.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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solAlicita el nomenament de la Sra. Eva Villalonga i
Pujadas, com a personal eventual adscrita al grup anterior.

Ordre de Publicació
D)
Continuació de la tramitació i obertura del termini de
presentació d'esmenes de la Proposició de llei RGE núm.
4281/15.

En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

Havent estat presa en consideració pel Ple de la cambra, en
sessió de dia 22 de setembre d'enguany, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari M ÉS per
Menorca, relativa a Comissió General de consells insulars, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de
setembre de 2015, d'acorda amb l'establert a l'article 131.6 del
Reglament de la cambra, acorda de trametre-la a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i d'obrir un termini per tal
que s'hi puguin presentar esmenes de 15 dies; aquest termini
finalitzarà dia 21 d'octubre de 2015.
Palma, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Criteri favorable i conformitat del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració i tramitació de la
Proposició de llei RGE núm. 5970/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6348/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
el qual manifesta el criteri favorable del Govern respecte de la
presa en consideració de la Proposició de llei esmentada, de
modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, així com la seva
conformitat a la tramitació d'aquesta iniciativa.

1. Nomenar la Sra. Eva Villalonga i Pujadas adscrita al servei
del Grup Parlamentari Mixt (Gent x Formentera), amb
efectes econòmics i administratius des de dia 28 de
setembre de 2015; i amb unes retribucions de 19.542,64 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 M esa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 28 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Cessament de personal eventual.

Palma, a 30 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 feina 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. La portaveu suplent del Grup Parlamentari Mixt (Gent x
Formentera) Hble. Sra. Sílvia Tur i Ribas, mitjançant escrit
RGE núm. 6073/2015, de dia 24 de setembre de 2015,

Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 8 de juliol
de 2015, comunicada amb l'escrit RGS núm. 2304/2015, de dia
9 de juliol de 2015, heu estat nomenat com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 9 de juliol de
2015.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 6373/2015, de dia 28
de setembre de 2015, el portaveu del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, Hble. Sr. David Abril i Hervás, sol Alicita el
cessament del Sr. Pau de Vílchez i Moragues, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de setembre de 2015.
D’acord amb l’aprovat per la Mesa dia 30 de setembre de
2015, i en ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Pau de Vílchez i Moragues com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
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MÉS per Mallorca, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 30 de setembre de 2015.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la M esa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
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comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 30 de setembre del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 27 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1668/2011,
de dia 28 de juny de 2015, heu estat nomenada com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 28 de juny de
2015.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 6446/2015, de dia 29
de setembre de 2015, la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, solAlicita el
cessament de la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de setembre de 2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Atès que:
Resolc:
A. A la vigent relació de llocs de feina 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 Parlamentari MÉS per Mallorca,
Hble. Sr. David Abril i Hervás, mitjançant l'escrit amb RGE
núm. 6373/2015, de dia 28 de setembre de 2015, solAlicita
el nomenament de la Sra. Maria Fuster i Ramos, com a
personal eventual adscrita al grup esmentat.
D’acord amb l’aprovat per la Mesa el dia 30 de setembre de
2015, i en ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Maria Fuster i Ramos adscrita al servei del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 d’octubre de 2015;
i amb unes retribucions de 39.085,26 i anuals.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos

1. El cessament de la Sra. Andrea Caicoya i Menèndez com
a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia
30 de setembre de 2015.
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
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

E)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 10 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1547/2011, de
dia 14 de juny de 2015, heu estat nomenada com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 10 de juny de
2015.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 6446/2015, de dia 29
de setembre de 2015, la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, solAlicita el
cessament de la Sra. Sonia Belén Navas i Pérez, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de setembre de 2015.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament de la Sra. Sonia Belén Navas i Pérez com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia
30 de setembre de 2015.
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
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
F)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figuren dues adscrites al Grup Parlamentari Popular.

B. Mitjançant escrit RGE núm. 6447/2015, de dia 29 de
setembre de 2015, l’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo,
en qualitat de portaveu del Grup Parlamentari Popular,
solAlicita el nomenament del Sr. Andreu Ferrer i Vadell,
com a personal eventual adscrit al servei del grup
parlamentari esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Andreu Ferrer i Vadell com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 1
d’octubre de 2015, i amb unes retribucions anuals de
39.085,26 i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
G)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, hi figuren places de personal
eventual adscrites al servei dels grups parlamentaris,
vacants i dotades pressupostàriament, entre les quals n'hi
figuren dues adscrites al Grup Parlamentari Popular.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 6447/2015, de dia 29 de
setembre de 2015, l’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo,
en qualitat de portaveu del Grup Parlamentari Popular,
solAlicita el nomenament del Sr. Andrés Lasaga i Fernández,
com a personal eventual adscrit al servei del grup
parlamentari esmentat.

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

BOPIB núm. 13 - 2 d'octubre de 2015
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Andrés Lasaga i Fernández com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 1
d’octubre de 2015, i amb unes retribucions anuals de
39.085,26 i.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 30 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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