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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

29 de setembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 5375/15, relativa a

Pressuposts Generals de l'Estat per a 2016, amb l'esmenta

RGE núm. 6393/15, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a evitar la discriminació que suposa per a les Illes

Balears l’aprovació del Projecte de pressuposts generals de

l’Estat per a 2016 i a incloure-hi, via esmenes, la quantia

necessària per tal de situar la nostra comunitat en la mitjana de

l’Estat en inversió.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i les

diputades elegits a Balears al Congrés dels Diputats, així com

els senadors i les senadores que representen Balears, a votar a

favor d'aquelles esmenes presentades als Pressuposts Generals

de l’Estat de 2016 tendents a donar compliment a l’acord

unànime pres a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, referent

a les inversions estatutàries."

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de setembre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm.

5426/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a mitjans de comunicació.

Actuà com a interpelAlant el diputat Sr. Jaume Font i

Barceló i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la

Sra. Consellera de Participació, Transparència i Cultura,

Esperança Camps i Barber. Hi hagué torn de rèplica i de

contrarèplica.

Palma, 6 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de setembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació.

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A) RGE núm. 5710/15, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei

reguladora de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, que contestà la Sra. Consellera de Participació,

Transparència i Cultura.

B) RGE núm. 5711/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització

del portal de transparència del Govern, que contestà la Sra.

Consellera de Participació, Transparència i Cultura.

C) RGE núm. 6007/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

seguretat en el transport públic d'autobús, que contestà el Sr.

Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

D) RGE núm. 6008/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

inversions al dic de Son Blanc de Ciutadella, que contestà el Sr.

Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

E) RGE núm. 6015/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost

de la renda bàsica, que contestà la Sra. Consellera de Serveis

Socials i Cooperació.

F) RGE núm. 6019/15, de la diputada Sra. Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

Centre BIT de Menorca, que contestà el Sr. Vicepresident i

Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

G) RGE núm. 6020/15, de la diputada Sra. Sara Ramon i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de la

zona portuària de Sant Antoni de Portmany, que contestà el Sr.

Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 6013/15, de la diputada Sra. Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les

Illes Balears, relativa a ajudes a la dependència, que contestà

la Sra. Consellera de Serveis Socials i Cooperació.

I) RGE núm. 6009/15, de la diputada Sra. María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a informe jurídic sobre l'adjudicació de la gestió del

Palau de Congressos, que contestà el Sr. Vicepresident i

Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

J) RGE núm. 6012/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores d'insonorització
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de l'estació de generació de Gesa a Formentera, que contestà el

Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

K) RGE núm. 6016/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a irregularitats en els

contractes laborals del sector hoteler, que contestà el Sr.

Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

L) RGE núm. 6018/15, del diputat Sr. Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la

política agrària comunitària, que contestà el Sr. Conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

M) RGE núm. 6108/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Facultat de

Medecina, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

N) RGE núm. 6017/15, del diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

suspensió de la instalAlació de dos ducs d'alba al port de

Ciutadella, que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia

i Mobilitat.

O) RGE núm. 6014/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a reunió del Govern amb el ministre Montoro, que

contestà la Sra. Presidenta del Govern.

P) RGE núm. 6170/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a beques de menjador per motius socioeconòmics, que contestà

la Sra. Presidenta del Govern.

Q) RGE núm. 6304/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió dels

acords en relació amb la carrera professional, que contestà la

Sra. Presidenta del Govern.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de setembre de 2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE

núm. 5376/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

posicionament del Parlament de les Illes Balears davant la

voluntat separatista d'alguns partits polítics catalans i solidaritat

envers els seus ciutadans, amb el resultat següent: vots emesos

56, vots a favor 19, vots en contra 37 i abstencions 0.

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaració institucional "Pacte polític, social i

institucional contra la violència de gènere".

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

29 de setembre de 2015, aprovà per assentiment la declaració

institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional 

“Pacte polític, social i institucional 

contra la violència de gènere”

"La violència de gènere és una de les manifestacions més

clares de la desigualtat. És una violació dels drets humans i una

forma de discriminació contra les dones, designant tots els actes

de violència basats en el gènere que impliquen o poden

implicar danys o patiments de naturalesa física, sexual,

psicològica o econòmica, incloses les amenaces de dits actes,

la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública

o privada. 

A Espanya han mort des de l'any 2005, 800 dones víctimes

de violència masclista. Es calcula que uns 900.000 nins i nines

viuen en un ambient de maltractament sistemàtic a les seves

mares. En aquest mateix període, a Balears han estat

assassinades per les seves parelles o exparelles 21 dones, i és

una de les comunitats on es registra una de les taxes de

denúncies per violència de gènere més altes de l'Estat.

L'any 2004 el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat

la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de

protecció integral contra la violència de gènere. El 15 d'octubre

de 2014, Espanya rebé a Ginebra un dels esments d'honor del

Premi de Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que

les institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió

Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques

del món que persegueixen posar fi a la violència exercida

contra les dones i les nines. Les tres institucions varen

considerar que la legislació espanyola, en concret la Llei

Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència

de gènere, és una de les més importants i eficaces normes per

combatre i eradicar la violència sexista a tot el món. 

El Govern d'Espanya va signar el març de 2014 el Conveni

del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència

contra la dona i la violència domèstica -el Conveni d'Istanbul-,

i va ratificar la seva voluntat en l'aplicació de mesures

transversals per tal d'acabar amb la xacra de la violència de

gènere. 

A nivell autonòmic, l‘Institut Balear de la Dona, com a

organisme d‘igualtat de la nostra comunitat autònoma, ve

desenvolupant des dels seus inicis mesures i programes

d‘atenció a les dones víctimes de violència, a través dels plans
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d‘igualtat  i del document d‘Estratègies de prevenció contra la

violència domèstica i l‘aprovació de la Llei 12/2006, de 20 de

setembre, per a la dona. L'any 2009 es va aprovar un Protocol

interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la

violència masclista i en casos d'atacs sexuals de les Illes

Balears.

L’any 2015 s’impulsa el projecte Ariadna, amb l’objectiu

general de dissenyar una estratègia innovadora basada en un

sistema d’informació que unifiqui el coneixement de tots els

agents que puguin intervenir en els processos de prevenció,

detecció i tractament de la violència de gènere a les Illes

Balears. En el marc d’aquest projecte, va tenir lloc, el maig de

2015, el Primer Congrés de Violència de Gènere: Reptes de

Futur, un espai multidisciplinar per establir millores en la

coordinació interinstitucional que garanteixi la millor resposta

a les dones víctimes de violència de gènere i els seus infants.

Entre les principals conclusions d'aquest congrés destaquen:

1) El baix nivell de denúncies que es produeixen, principalment

en aquells casos on s’ha exercit violència extrema, es a dir, que

han acabat en assassinats. 2) La baixa percepció que tenen les

dones sobre la violència que s’exerceix contra elles, una baixa

percepció que s’estén a la societat i a la ciutadania en general.

3) Una manca de coordinació entre els diferents cossos i agents

que intervenen en els processos d’atenció a les dones. 4) La

necessitat de formar i especialitzar els diferents cossos i agents

que intervenen en els processos d’atenció a les dones. 5) La

necessitat de desenvolupar plans d’actuació i prevenció a la

joventut, la infància i les dones amb discapacitat, com a

colAlectius especialment vulnerables.

Si atenem les dades publicades a la darrera “Macroenquesta

de Violència contra les Dones 2015” elaborada pel Govern

d'Espanya en colAlaboració amb el CIS, s’assenyala que el

12,5% de les dones espanyoles majors de 16 anys han sofert

violència física o sexual per part de les seves parelles o

exparelles al llarg de la seva vida. Parlam de 2,5 milions de

dones. 

Com podem veure, la realitat ens demostra que tenir una

bona legislació no és suficient.  En el que duim d'any han estat

assassinades 43 dones. Aquesta situació fa necessàries unes

actuacions que vagin més enllà, tal com ho demanen els

diferents agents socials, grups feministes i organitzacions pro

drets humans. És necessària una reconsideració de la Llei

Orgànica 1/2004 per tal de recollir totes les manifestacions de

violència de gènere i no només les que es produeixen dins

l'àmbit de la parella. Cal reconèixer a les mares de menors

assassinats per violència de gènere com a víctimes, donat el

caràcter extensiu d'aquestes agressions, així com també les

dones víctimes de  l’ablació i de matrimonis forçats.  

Els grups parlamentaris d'aquesta comunitat hem de posar

mesures per fer front a la violència de gènere present en els

diferents àmbits de la nostra societat.

Per totes aquestes raons, i perquè estam commocionats

davant la violència masclista que no cessa, amb un assassinat

aquest estiu d'una ciutadana de Balears, el grups parlamentaris

al Parlament de les Illes Balears acordam:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a impulsar un Gran Pacte Polític,  Social i

Institucional contra la Violència de Gènere, coordinat per

l'Institut Balear de la Dona que impliqui totes les institucions

de les comunitats autònomes, entitats socials, feministes,

pro-drets humans, empresarials i mitjans de comunicació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a revisar i avaluar les eines, els protocols, els

programes, els mètodes quantitatius i qualitatius, la legislació

i els plans existents, la formació dels professionals que

intervenen des dels diversos àmbits (policia, jutjats,

professionals de la salut, treballadors i educadors socials), per

tal d'involucrar tot el Govern en la lluita contra el sexisme, la

violència de gènere i la doble victimització, articulant mesures

de prevenció,  educatives,  de sensibilització i actuació amb la

societat, especialment entre el jovent, per acabar amb la

violència de gènere en qualsevol de les seves expressions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dotar de manera suficient les partides

pressupostaries en matèria de violència de gènere, especialment

les referides a prevenció i assistència social de les víctimes de

violència de gènere i dels seus infants." 

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2015, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

4985/15, relativa a retirada dels pressuposts generals de

l'Estat per a 2016, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a retirar el projecte de pressuposts generals de l’Estat

per a 2016, i a posar les Illes Balears, si més no, a la mitjana en

inversió estatal territorialitzada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i les

diputades i els senadors i les senadores, elegits per la

circumscripció de Balears a votar en contra de l’actual projecte

de pressuposts generals de l’Estat i a votar a favor de les

esmenes que corregeixin aquesta situació.”

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Laura Camargo i Fernández.

El president de la comissió:

Vicent Serra i Ferrer.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 30 de setembre de 2015, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 5966/15, relativa a

tancament dels centres hospitalaris a les 17.30 hores, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut a paralitzar el tancament dels centres de salut a les 17.30

hores.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut a restablir l’horari habitual d’obertura dels centres de

salut des de les 8 a les 21 hores.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut a negociar amb els representants dels treballadors

qualsevol mesura que afecti els seus drets laborals."

A la seu del Parlament, 6 d'octubre 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 Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 30 de setembre de 2015, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 5967/15, relativa a la

retirada de la taxa per a l'emissió de la targeta sanitària, i

quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a suprimir la taxa per l’emissió i/o la renovació de

la targeta sanitària individual”.

A la seu del Parlament, 6 d'octubre 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 d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 4459/15, relativa a alliberament de Leopoldo López, i

quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

que prengui totes les iniciatives pertinents davant la comunitat

internacional, en el marc de la Unió Europea, en els organismes

internacionals en els quals Espanya té representació i davant el

Govern de Nicolás Maduro perquè es procedeixi a

l’alliberament immediat del dirigent de l’oposició i cap de

Voluntat Popular, Leopoldo López, i dels altres presos que

romanen empresonats a Veneçuela, en el context de les

protestes que van tenir lloc el febrer 2014."

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

María Montserrat Seijas i Patiño.

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 1 d'octubre de

2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 5034/15, relativa a presos polítics palestins, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

"1. El Parlament de les Illes Balears condemna la situació

de la diputada palestina Khalida Jarrar, detinguda i jutjada per

les autoritats militars israelianes en relació amb el seu treball en

defensa dels drets dels presos palestins i per l’exercici del seu

dret a les llibertats d’expressió i de reunió.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport als

representants palestins elegits democràticament i encoratja els

processos democràtics a Palestina així com els membres dels

partits àrabs que concorren a les eleccions del Parlament

israelià.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya a promoure via

diplomàtica, directament o a través de l’Ambaixada d’Israel a

Madrid, l’alliberament de forma immediata dels parlamentaris

palestins i de tots els presos polítics palestins en presons

israelianes, i a cessar la persecució contra els membres i

representants dels partits polítics palestins en compliment de les

seves obligacions de drets humans com a estat part del Pacte

internacional de drets civils i polítics.

4. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d’aquest

acord al Govern d’Espanya, a l’Ambaixada d’Israel a Espanya

i a la Missió Diplomàtica de Palestina a Espanya."

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2015.

La secretària de la comissió:

María Montserrat Seijas i Patiño.

La presidenta de la comissió:

Sílvia Cano i Juan.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2015,

procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

5120/15, relativa a desenvolupament d'un programa específic

d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques

per a les seves altes capacitats o sobredotació, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar en marxa un pla d’actuació específica per

a alumnes amb altes capacitats que asseguri l’atenció directa,

concreta i específica a aquest tipus d’alumnat amb un programa

específic i integrat que permeti fer un seguiment de l’evolució

d’aquest tipus d’alumnes a partir del curs escolar 2015-2016.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a crear un servei d’especialitat en Altes Capacitats

que desenvolupi tots els aspectes del programa, des de la

formació prèvia del professorat, l’orientació a les famílies, la

detecció alumnat, l’assessorament als centres i el seguiment al

llarg de la vida escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dotar dels recursos necessaris els centres perquè

aquests puguin desenvolupar els programes específics per a

alumnes amb altes capacitats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a revisar la reglamentació necessària per poder

permetre actuacions concretes i específiques per a aquests

alumnes amb altes capacitats."

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2015.

El secretari de la comissió:

Salvador Aguilera i Carrillo.

El president en funcions de la comissió:

José Manuel Lafuente i Mir.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença del Sr. Francisco Fernández i Terrés,

director dels Serveis d'Informació Territorial de les Illes

Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals, per defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte

que pensa desenvolupar per a l'acció de govern (RGE núm.

5577/15).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre

de 2015, tengué lloc la compareixença del Sr. Francisco

Fernández i Terrés, director dels Serveis d'Informació

Territorial de les Illes Balears, per tal de defensar la seva

idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a

l'acció de govern.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial, sobre les directrius generals de l'acció

de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d'acord amb el programa política del Govern (RGE núm.

4211/15 i 4291/15).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre

de 2015, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, qui, acompanyat de la

secretària general, de la directora general d'espais Naturals i

Biodiversitat, del director general d'Educació Ambiental,

Qualitat Ambiental i Residus, del director gerent de l'IBANAT

i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Compareixença del director general de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de

Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears, sobre el nomenament del nou director general de

Televisió de l'EPRTVIB (RGE núm. 5732/15).

A la Comissió de Control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2015, tengué lloc la

compareixença del director general de l'EPRTVIB qui,

acompanyat del gerent de l'Ens Públic, del director

d'informatius d'IB3 i del director d'IB3 Ràdio, informà sobre el

tema indicat.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, 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 política

del Govern (RGE núm. 4211/15 i 4290/15).
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A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2015, tengué lloc la

compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca, qui, acompanyat dels directors generals d'Agricultura

i Ramaderia i de Pesca i Medi Ambient, del cap de Gabinet i de

la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament del debat dels escrits RGE núm. 6711/14 i

4091/15, de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2015, quedà

ajornat per a una propera sessió el debat dels escrits esmentats,

presentats per l'antic president de l'Agència Tributària de les

Illes Balears, mitjançant els quals tramet els informes de

funcionament de l'ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Debat dels escrits RGE núm. 6711/14 i 4091/15, de

l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2015, es

procedí al debat conjunt dels escrits esmentats, presentats per

l'antic president de l'Agència Tributària de les Illes Balears,

mitjançant els quals tramet els informes de funcionament de

l'ATIB durant els anys 2013 i 2014, respectivament.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 4283/15.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre

de 2015, quedà ajornat per a una propera sessió, a petició de

tots els grups parlamentaris, el debat de la proposició no de llei

esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a eliminació de l'aforament.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 d'octubre de 2015, admet a tràmit les interpelAlacions

següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6632/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en matèria de lloguer de

vacances.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre el lloguer de vacances.

Interessats a conèixer quina política pensa desenvolupar

l'executiu en relació amb el lloguer de vacances, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears

sobre aquest assumpte.

Palma, a 1 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 d'octubre de 2015, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6627/15 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

6630/15), del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a nu model de l'Ens Públic d'IB3, derivada de

la InterpelAlació RGE núm. 5426/15.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201406711
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504091
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201406711
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504091
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-005.pdf#page=13
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D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-

proposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la

InterpelAlació RGE núm. 5426/15, relativa a mitjans de

comunicació, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears acorda crear per un període

d'un any una ponència dins la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals que s'encarregui de debatre i elaborar

un nou model de ràdio i televisió públiques per IB3.

2. Fins a la finalització de la feina de la ponència, el Parlament

de les Illes Balears acorda circumscriure la modificació legal

de la llei reguladora d'IB3 exclusivament al procediment pel

nomenament del director de l'Ens de Radiotelevisió i del

Consell d'Administració.

Palma, a 1 d'octubre de 2015.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6374/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

acomiadaments, 1.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de treballadors han estat acomiadats per part de la

comunitat autònoma de les Illes Balears entre dia 31 de maig

de 2011 i dia 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

B)

RGE núm. 6375/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

acomiadaments, 2.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de treballadors han estat acomiadats per part de

l'administració instrumental (consorcis, fundacions, empreses

públiques ...) de la comunitat autònoma de les Illes Balears

entre dia 31 de maig de 2011 i dia 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

C)

RGE núm. 6376/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

acomiadaments, 3.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quants d'acomiadaments de treballadors de la CAIB han

estat declarats nuls judicialment entre dia 31 de maig de 2011

i dia 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

D)

RGE núm. 6377/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

acomiadaments, 4.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quants d'acomiadaments de treballadors de la CAIB han

estat declarats improcedents judicialment entre dia 31 de maig

de 2011 i dia 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

E)

RGE núm. 6378/15, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

acomiadaments, 5.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants d'acomiadaments de treballadors de l'administració

instrumental de la CAIB (fundacions, instituts, consorcis, etc.)

han estat declarats improcedents judicialment entre dia 31 de

maig de 2011 i dia 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

F)

RGE núm. 6379/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acomiadaments, 6.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tingut per a la comunitat autònoma de les

Illes Balears els acomiadaments realitzats de treballadors entre

dia 31 de maig de 2011 i dia 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

G)

RGE núm. 6380/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acomiadaments, 7.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tingut per a la comunitat autònoma de les

Illes Balears els acomiadaments realitzats de treballadors de

l'administració instrumental de la CAIB (fundacions, instituts,

consorcis, etc.) entre dia 31 de maig de 2011 i dia 30 de

setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

H)

RGE núm. 6381/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acomiadaments, 8.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quants de processos judicials per acomiadament de

treballadors de l'administració instrumental de la CAIB

(fundacions, instituts, consorcis, etc.) durant el període comprès

entre el 31 de maig de 2011 i el 30 de setembre de 2015 es

troben actualment recorreguts en suplicació al Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

I)

RGE núm. 6382/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acomiadaments, 9.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quants de processos judicials per acomiadament de

treballadors de la CAIB durant el període comprès entre el 31

de maig de 2011 i el 30 de setembre de 2015 es troben

actualment recorreguts en suplicació al Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

J)

RGE núm. 6384/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acomiadaments, 11.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de treballadors interins de la comunitat autònoma de

les Illes Balears han perdut el seu lloc de feina durant el

període entre el 31 de maig de 2011 i el 30 de setembre de

2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

K)

RGE núm. 6385/15, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acomiadaments, 12.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
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Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de treballadors interins han recorregut judicialment

la pèrdua del seu lloc de feina durant el període entre el 31 de

maig de 2011 i el 30 de setembre de 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

L)

RGE núm. 6431/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes

d'accessibilitat 2015.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes ajudes d'accessibilitat s'han solAlicitat de la

convocatòria 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

M)

RGE núm. 6432/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes

d'accessibilitat 2015 (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.

Quantes ajudes d'accessibilitat s'han pagat de la

convocatòria 2015?

Palma, a 28 de setembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

N)

RGE núm. 6453/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris de depurades.

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.

Ens poden indicar el nombre d'emissaris públics d'aigües

depurades que depenen de la Direcció General de Recursos

Hídrics a l'illa de Formentera?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

O)

RGE núm. 6454/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar el nombre d'emissaris públics d'aigües

depurades gestionats per organismes públics diferents a la

Direcció General de Recursos Hídrics a cadascuna de les illes?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

P)

RGE núm. 6455/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens podeu indicar on es localitzen els emissaris públics

d'aigües depurades a cadascuna de les illes i que són gestionats

de forma directa per la Direcció General de Recursos Hídrics?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

Q)

RGE núm. 6456/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar on es localitzen els emissaris públics

d'aigües depurades gestionats per organismes públics diferents

de la Direcció General de Recursos Hídrics a cadascuna de les

illes?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.
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R)

RGE núm. 6459/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Quina és la relació d'emissaris d'aigües depurades de

titularitat privada a cadascuna de les illes?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

S)

RGE núm. 6461/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar quin és el nombre d'expedients de

legalització d'emissaris públics i privats que es troben en

tramitació a dia d'avui?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

T)

RGE núm. 6462/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar quins són els emissaris públics d'aigües

depurades que estan totalment legalitzats en aquests moments

a les Illes Balears?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

U)

RGE núm. 6463/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar el nombre d'emissaris d'aigües depurades

de titularitat pública que depenen de la Direcció General de

Recursos Hídrics i que es troben a l'illa de Mallorca?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

V)

RGE núm. 6464/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar el nombre d'emissaris d'aigües depurades

de titularitat pública que depenen de la Direcció General de

Recursos Hídrics i que es troben a l'illa de Menorca?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

W)

RGE núm. 6465/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a emissaris d'aigües

depurades.

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.

Ens poden indicar el nombre d'emissaris d'aigües depurades

de titularitat pública que depenen de la Direcció General de

Recursos Hídrics i que es troben a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 29 de setembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

X)

RGE núm. 6489/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas

natural, 2.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin serà el cost global, tant de construcció com

d'explotació, de la implantació del gas natural a Menorca?
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Palma, a 30 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

Y)

RGE núm. 6490/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas

natural, 1.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari previst, desglossat per fases,

d'implantació del gas natural a Menorca?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

Z)

RGE núm. 6491/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas

natural, 3.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Estan totes les fases de construcció i explotació de la

implantació del gas natural a M enorca dotades

pressupostàriament?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

AA)

RGE núm. 6492/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas

natural, 4.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la font del finançament de la construcció i

l'explotació de la implantació del gas natural a Menorca?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

AB)

RGE núm. 6493/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas

natural, 5.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin preu pagaran els usuaris pel gas natural subministrat

a Menorca?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

AC)

RGE núm. 6494/15, del diputat David  Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gas

natural, 6.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes té previst desenvolupar el Govern de les

Illes Balears per impulsar les energies renovables a cadascuna

de les Illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

AD)

RGE núm. 6508/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria de

Presidència.

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 cost tenen per a la Conselleria de Presidència tots i

cadascun dels compromisos que figuren al document signat

pels diferents partits que donen suport al Govern i que

propiciaren la investidura de la Sra. Armengol com a presidenta

del Govern? Quins seran els nous programes que posarà en

marxa aquesta conselleria?, quin cost anual i per legislatura

tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.
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AE)

RGE núm. 6509/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria d'Innovació,

Recerca i Turisme.

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 cost tenen per a la Conselleria d'Innovació, Recerca i

Turisme tots i cadascun dels compromisos que figuren al

document signat pels diferents partits que donen suport al

Govern i que propiciaren la investidura de la Sra. Armengol

com a presidenta del Govern? Quins seran els nous programes

que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost anual i per

legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AF)

RGE núm. 6510/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques.

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 cost tenen per a la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques tots i cadascun dels compromisos

que figuren al document signat pels diferents partits que donen

suport al Govern i que propiciaren la investidura de la Sra.

Armengol com a presidenta del Govern? Quins seran els nous

programes que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost

anual i per legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AG)

RGE núm. 6511/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria d'Educació

i Universitat.

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 cost tenen per a la Conselleria d'Educació i

Universitats tots i cadascun dels compromisos que figuren al

document signat pels diferents partits que donen suport al

Govern i que propiciaren la investidura de la Sra. Armengol

com a presidenta del Govern? Quins seran els nous programes

que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost anual i per

legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AH)

RGE núm. 6512/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació.

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 cost tenen per a la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació tots i cadascun dels compromisos que figuren al

document signat pels diferents partits que donen suport al

Govern i que propiciaren la investidura de la Sra. Armengol

com a presidenta del Govern? Quins seran els nous programes

que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost anual i per

legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AI)

RGE núm. 6513/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria 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 escrita.

Quin cost tenen per a la Conselleria de Salut tots i cadascun

dels compromisos que figuren al document signat pels diferents

partits que donen suport al Govern i que propiciaren la

investidura de la Sra. Armengol com a presidenta del Govern?

Quins seran els nous programes que posarà en marxa aquesta

conselleria?, quin cost anual i per legislatura tendran aquests

nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AJ)

RGE núm. 6514/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost tenen per a la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria tots i cadascun dels compromisos que figuren al

document signat pels diferents partits que donen suport al

Govern i que propiciaren la investidura de la Sra. Armengol

com a presidenta del Govern? Quins seran els nous programes

que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost anual i per

legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AK)

RGE núm. 6515/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca.

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 cost tenen per a la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca tots i cadascun dels compromisos que

figuren al document signat pels diferents partits que donen

suport al Govern i que propiciaren la investidura de la Sra.

Armengol com a presidenta del Govern? Quins seran els nous

programes que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost

anual i per legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AL)

RGE núm. 6516/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a la Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat.

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 cost tenen per a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat tots i cadascun dels compromisos que figuren al

document signat pels diferents partits que donen suport al

Govern i que propiciaren la investidura de la Sra. Armengol

com a presidenta del Govern? Quins seran els nous programes

que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost anual i per

legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AM)

RGE núm. 6517/15, de la diputada Maria Salom i Coll, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels compromisos

signats en el pacte de govern per a 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 cost tenen per a la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura tots i cadascun dels compromisos que

figuren al document signat pels diferents partits que donen

suport al Govern i que propiciaren la investidura de la Sra.

Armengol com a presidenta del Govern? Quins seran els nous

programes que posarà en marxa aquesta conselleria?, quin cost

anual i per legislatura tendran aquests nous programes?

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

Maria Salom i Coll.

AN)

RGE núm. 6518/15, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió de

titularitat i gestió de Magdalena Humbert i Francesc de Borja

Moll.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió del Govern respecte de la titularitat i la

gestió de les escoles infantils Magdalena Humbert, a Maó, i

Francesc de Borja Moll, a Ciutadella?

Palma, a 1 d'octubre de 2015.

El diputat:

Nel Martí i Llufriu.

AO)

RGE núm. 6519/15, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió de

personal de manteniment de Magdalena Humbert i Francesc

de Borja Moll.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió del Govern quant al personal no docent

de manteniment de les escoles infantils Magdalena Humbert, a

Maó, i Francesc de Borja Moll, a Ciutadella?

Palma, a 1 d'octubre de 2015.

El diputat:

Nel Martí i Llufriu.
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AP)

RGE núm. 6612/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució de la

Comissió de coordinació d'aeroport.

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 constància el Govern de les Illes Balears de la

constitució n relació amb l'aeroport de Mallorca de la Comissió

de coordinació d'aeroport prevista com a possible al Reial

decret 697/2013, de 20 de setembre, pel qual es regula

l'organització i el funcionament dels comitès de coordinació

aeroportuària?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AQ)

RGE núm. 6613/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers cobrats de

més als pensionistes.

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 quantitat d'euros va cobrar de més la Conselleria de

Salut als pensionistes amb el nou copagament farmacèutic,

durant l'any 2014, especificat per mes?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AR)

RGE núm. 6614/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers reintegrats

als pensionistes.

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 quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de Salut

pel cobrat per sobre dels màxims establerts als pensionistes

amb el nou copagament farmacèutic, durant l'any 2014,

especificat per mes?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AS)

RGE núm. 6615/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels procediment

de gestió administrativa per tornar els doblers als pensionistes.

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 cost econòmic ha tingut el procediment de gestió

administrativa per tornar als pensionistes amb dret a devolució

dels excedents del copagament farmacèutic, durant l'any 2014,

especificat per mes?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AT)

RGE núm. 6616/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica

(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 és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes

Balears durant 2014?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AU)

RGE núm. 6617/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica

(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.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes

Balears durant 2014, corresponent a l'aportació dels ciutadans

mitjançant els nous copagaments farmacèutics?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AV)

RGE núm. 6618/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica

(III).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes

Balears durant 2014, corresponent a l'aportació dels

pensionistes mitjançant els nous copagaments farmacèutics?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AW)

RGE núm. 6619/15, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica

(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.

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes

Balears durant 2014, corresponent a l'aportació de les persones

actives que aporten més del 10% mitjançant els nous

copagaments farmacèutics?

Palma, a 2 d'octubre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

AX)

RGE núm. 6634/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de

les obres de les pluvials d'Alaior.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines previsions tenen en relació amb l'inici de les obres

de les pluvials d'Alaior?

Palma, a 5 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 d'octubre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6753/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de Costes.

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.

Què en pensa el Govern del fet que la nova delimitació de

Costes per Formentera suposi una reducció substancial de la

protecció del domini públic sense tenir en compte la veu de la

nostra illa?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

B)

RGE núm. 6756/15, 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.

Quines mesures té previst prendre el Govern de les Illes

balears per reduir les llistes d'espera dels ciutadans que

romanen pendents del pagament de les ajudes derivades de la

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les

persones en situació de dependència?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.

C)

RGE núm. 6758/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg amb les

acadèmies de formació.

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.

Quin diàleg ha establert el Sr. Conseller de Treball, Comerç

i Indústria amb les acadèmies de formació a la nostra comunitat

autònoma per eliminar la línia de finançament d'accions

formatives de persones treballadores ocupades i desocupades

mitjançant centres i entitats de formació?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.
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D)

RGE núm. 6759/15, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

participació ciutadana en l'elaboració normativa.

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 són els criteris de la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura per demanar participació ciutadana en

l'elaboració normativa?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

E)

RGE núm. 6760/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat a

la ciutadania.

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.

Quan pensa el Govern "calendaritzar" les propostes de

l'acord de governabilitat respecte del "rescat de la ciutadania"?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

F)

RGE núm. 6761/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència en

matèria de turisme als 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.

Amb quins terminis treballa el Govern per a la transferència

de les competències en matèria de turisme als consells insulars?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

G)

RGE núm. 6762/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat

jurídica.

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.

Considera el Govern que transmet seguretat jurídica als

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

H)

RGE núm. 6763/15, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució dels

problemes en matèria de depuració i subministrament d'aigua.

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.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears des que

va prendre possessió per resoldre els problemes en matèria de

depuració i subministrament d'aigua a les Illes Balears?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

I)

RGE núm. 6764/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 100 dies de

Govern.

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.

Quina valoració fa la Sra. Presidenta del Govern dels 100

primers dies de Govern?

Palma, a 6 d'octubre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

J)

RGE núm. 6765/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a valoració de la introducció de la LOMCE.

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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Pot fer una valoració de com s'ha introduït la LOMCE dins

les aules un mes després de l'inici del curs escolar?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

Maia Antònia Sureda i Martí.

K)

RGE núm. 6766/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a implantació de la tercera llengua en educació.

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.

Com té previst el seu govern introduir l'anglès com a tercera

llengua en educació?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

L)

RGE núm. 6767/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cànon de sanejament

d'aigua.

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 beneficis reporta a la societat balear el cànon de

sanejament d'aigües?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

M)

RGE núm. 6772/15, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a llengua de signes.

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.

Quines mesures té previstes el Govern de les Illes Balears

per implantar la llengua de signes a les emissions de l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

N)

RGE núm. 6773/15, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina

antifrau.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Té previst el Govern de les Illes Balears crear una oficina

antifrau que permeti la prevenció i la investigació de la

corrupció política i administrativa?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.

O)

RGE núm. 6774/15, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a retorn dels drets dels treballadors de les

administracions públiques.

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 té previstes el Govern de les Illes Balears

per retornar als seus treballadors els drets que els foren retallats

en aplicació del Reial Decret Llei 30/2012, de 13 de juliol, de

mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de

la competitivitat i d'altra normativa implementada durant els

tres darrers anys pels governs del Partit Popular?

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La diputada:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 d'octubre de 2015, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)

RGE núm. 6448/15 (complementat amb l'escrit RGE núm.

6487/15), dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS

per Mallorca, relativa a programes d'ajuts a les famílies.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca

presenten la proposició no de llei següent perquè sigui

tramitada davant Ple.

La Conselleria d’Educació ha convocat tradicionalment

diverses subvencions i línies d’ajut per donar suport a les

famílies usuàries del sistema educatiu. Algunes s’han canalitzat

a través dels centres i altres directament als interessats. En

aquest darreres casos, moltes vegades els centres han de

participar igualment en la gestió de l’ajut.

Entre aquestes podem destacar-ne les següents:

Destinades als centres:

- Programa de reutilització de llibres de text i material

didàctic.

- Programa “Escola matinera”.

Individualitzades:

- Ajudes individualitzades de menjador.

- Ajudes individualitzades de transport escolar.

En línies generals, els programes s’han caracteritzat pel

següent:

- Centralització de la gestió en el serveis tècnics de la

conselleria.

- Burocratització exagerada, amb la necessitat de presentar

una gran quantitat de documentació abans i després de la

concessió de l’ajut. En el cas de les famílies, implica la

presentació repetida de la mateixa documentació.

- Pagament posterior a la justificació.

- Resolució excessivament retardada, el que, de fet,

desvirtua en molts casos els objectius de l’ajut.

A més, cal afegir-hi que tradicionalment, i especialment els

darrers cursos, la dotació ha estat exigua, molt allunyada de les

necessitats reals de les famílies.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears adopta el

següents

Acords

1. Instar el Govern de les Illes Balears a unificar tots els

programes i línies d’ajuts dirigits a les famílies, de manera que

s’agrupin en una única convocatòria en funció de la tipologia

de les línies d’ajut. Aquestes convocatòries s’han de publicar

com a molt tard el mes d’abril i s’han de resoldre el mes de

juny de cada any, per als ajuts corresponents al curs escolar

següent. La primera convocatòria unificada ha de ser la

corresponent al curs 2016-17.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a descentralitzar la

gestió dels ajuts en base a les necessitats i l'autonomia de

centre, la simplificació burocràtica de les solAlicituds, dels

requisits i de la documentació a presentar i la gestió econòmica

directa des dels centres educatius amb el control del Consell

Escolar de centre.

3. Instar el Govern de les Illes Balears a incrementar

progressivament la dotació del conjunt dels programes,

incrementant-ne la dotació en un 10% anual per als propers

quatre exercicis.

4. Encomanar a la Comissió d’Educació del Parlament el

seguiment del present acord, instant-la a convocar

periòdicament el representant que escaigui de la Conselleria

d’Educació per tal de conèixer l’evolució de les actuacions.

Palma, a 29 de setembre de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

Els portaveus:

David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).

Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).

B)

RGE núm. 6488/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, per a una garantia habitacional immediata per a les

dones violentades per la violència masclista i per al

manteniment de serveis municipals i públics.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears  presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Antecedents

Les violències masclistes són un greu problema no solament

per a les dones i els seus fills i filles, sinó també per a la

societat en el seu conjunt i per a l'assoliment de la igualtat, el

desenvolupament i la pau (Nacions unides 1986). I per això

hem d'enfrontar-ho conjuntament: és un assumpte de totes i

tots.

El respecte als drets humans és una condició essencial per

al desenvolupament del nostre país i, per això, és obligació de

l'Estat protegir i garantir els drets de les dones i dels seus fills

i filles. No obstant això, en els últims temps les polítiques

públiques en matèria d'igualtat en general, i contra la violència

masclista en particular, s'han vist seriosament amenaçades per

les retallades pressupostàries. Estem assistint a un progressiu

desmantellament de les polítiques d'igualtat, incidint

directament en els drets humans de les dones i per tant en el

nostre sistema democràtic.

Recentment, el juny de 2015, el Grup de Treball sobre la

qüestió de la discriminació contra la dona en la legislació i en

la pràctica del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, va

afirmar a través de l'emissió del seu últim informe

(A/HRC/29/40/Add.3) que Espanya suspèn en igualtat de

gènere. El document deixa constància que, lluny d'avançar,

Espanya està en clara reculada, assenyalant que són múltiples

els àmbits en els quals Espanya ha d'actuar amb fermesa per

garantir el compliment dels nombrosos tractats internacionals

signats en aquesta matèria.

Les conclusions de l'ONU són taxatives: la reculada “no és

només un resultat inevitable de la crisi econòmica, sinó de la

política d'austeritat d'aquest govern, que no està plenament

justificada per la crisi” assenyalant que s'ha observat una
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preocupant reculada de l'apoderament social i econòmic de les

dones i apuntant a la reducció del pressupost de serveis socials

en moltes comunitats autònomes, retallades que han afeblit les

institucions que presten serveis a les dones i als familiars al seu

càrrec. Els mecanismes internacionals i regionals de drets

humans han expressat la preocupació per les repercussions

negatives de les mesures d'austeritat , en particular sobre els

grups més vulnerables, incloses les dones.

Des de les comunitats autònomes podem i hem d'assumir

compromisos expressos en aquesta matèria, adoptant les

mesures necessàries per complir, dins de les competències

pròpies, les recomanacions realitzades per Nacionals Unides.

D'altra banda, pel que fa a la qualitat dels serveis, aquests

es veuen seriosament amenaçats per l'entrada en vigor de la

reforma de la Llei de Bases del Règim Local, havent d'arbitrar

les mesures necessàries per garantir la prestació de serveis i el

seu manteniment municipal.

Així mateix des de la societat civil i els professionals que

intervenen es detecta que l'accés a múltiples ajudes per a les

dones violentades està condicionat a l'existència d'una ordre de

protecció. Hem de recordar que solament un terç de les dones

assassinades havien interposat denúncia per violència de

gènere. Per això aquest Parlament insta al Govern de les Illes

Balears a prioritzar l'accés a l'habitatge protegit dependent de

les seves conselleries, no solament a les dones que ostentin la

condició de víctimes en virtut d'ordre de protecció o sentència

ferma, sinó a totes aquelles que, encara no havent interposat

denúncia, sí siguin dones violentades per violències masclistes,

i tot això de forma immediata.

Per tot això, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears eleva

a la Mesa del Parlament de les Illes Balears la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears:

1r. A elaborar un pla de garantia habitacional per a totes les

dones que, amb la valoració prèvia dels serveis socials

especialitzats, ostentin la condició de dones violentades per

violència masclista, amb independència de la concurrència

d'ordre de protecció o no.

En aquest pla de garantia habitacional es contemplarà que

la comunitat autònoma de les Illes Balears faciliti en el termini

màxim d'un mes a computar des de la solAlicitud per part dels

serveis socials especialitzats corresponents l'accés a un

habitatge dotat de tots els subministraments necessaris.

2n. A ampliar l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2009, d'11 de

juny, de serveis socials de les Illes Balears, a totes les formes

de violència contra la dona d'acord amb l'exigit pel Comitè per

a l'Eliminació de la Discriminació contra la dona en la seva

recomanació general número 19 i amb el Conveni del Consell

d'Europa sobre la Prevenció i Lluita contra la Violència contra

la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul) ratificat

per Espanya.

3r. A realitzar una avaluació dels recursos públics i de l'impacte

de tots els plans, programes, serveis en matèria d'igualtat i

prevenció de violència masclista dependents de la comunitat

autònoma. L'avaluació d'impacte es realitzarà en cooperació

amb les organitzacions especialitzades de la societat civil, en el

termini màxim de tres mesos.

4t. I finalment i davant la propera entrada en vigor de

l'assumpció de competències per les comunitats autònomes

relatives a serveis socials amb data 31 de desembre de 2015 de

conformitat amb el previst en la disposició transitòria segona de

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i

sostenibilitat de l'Administració Local, s'insta el Govern de les

Illes Balears a garantir el manteniment de tots els serveis

d'atenció a dones que es realitzaven per part de les entitats

locals, permetent que aquestes entitats locals mantinguin tots

els serveis d'atenció a dones tal com es realitzaven amb

anterioritat, apostant per la gestió pública directa d'aquests

serveis i assegurant el manteniment actiu de tots ells.

Palma, a 30 de setembre de 2015.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 d'octubre de 2015, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a lluita contra la desnutrició, 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.

En els serveis de salut és freqüent que els professionals

hagin d'enfrontar-se amb problemes de desnutrició dels

pacients.

La desnutrició freqüentment complica l'evolució clínica en

diferents situacions de malalties agudes i cròniques (trauma,

càncer, ictus, infeccions...) que afecten múltiples òrgans (tracte

gastrointestinal, ronyó, pulmó...) en nens, adults i majors.

La desnutrició també pot produir efectes secundaris en els

tractaments establerts, incloses la cirurgia, la quimioteràpia i la

radioteràpia, i incrementa la prevalença d'ingressos hospitalaris

i la durada de l'estada. D'igual forma augmenta el risc de

morbiditat i mortalitat associades. Tot això requereix la

utilització de recursos sanitaris teòricament evitables.
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Alguns estudis determinen que la desnutrició pot afectar el

60 % de les persones ingressades en institucions/residències, el

40 % dels pacients hospitalitzats i el voltant del 5 % de la

població en general.

L'impacte en salut i el cost del seu abordatge en els serveis

sanitaris són evitables. La desnutrició és un problema comú en

tots els nivells d'atenció sanitària, des d'atenció primària a

especialitzada així com en centres d'atenció geriàtrica.

L'abordatge integral d'aquest problema per aconseguir la

prevenció, la detecció precoç i el tractament adequat requereix

l'articulació de mecanismes de cooperació entre nivells

assistencials, de cooperació entre professionals i de cooperació

entre les diferents administracions sanitàries i el conjunt

d'organitzacions professionals i de pacients. Per això,

l'aprovació d'una Estratègia de Salut de lluita contra la

desnutrició, que requereix una metodologia participativa

d'elaboració i la seva aprovació en el Consell Interterritorial del

Sistema Nacional de Salut, beneficiaria l'abordatge d'aquest

problema de salut.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a aprovar, en el si del Consell Interterritorial, una Estratègia de

lluita enfront de la desnutrició que contempli mecanismes de

prevenció, detecció precoç i tractament, sobre la base de les

evidències clíniques disponibles, per a la seva aplicació en el

conjunt del sistema sanitari i sociosanitari.

Per a la seva elaboració es comptarà amb les comunitats

autònomes, les organitzacions professionals i científiques

concernides i les organitzacions de pacients, en forma similar

a la resta d'Estratègies de Salut aprovades pel Consell

Interterritorial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a incloure dins de les seves directrius d’actuació, la

problemàtica de la desnutrició en un sentit ampli, estudiant la

implantació obligatòria de mètodes de cribratge, especialment

en l’Atenció Primària prioritzant els infants, les dones en estat

de gestació, els majors i pacients de malalties agudes i

cròniques, els plans de formació per als equips sanitaris i els

protocols de tractament.

Palma, a 28 de setembre de 2015.

La diputada:

María José Camps i Orfila.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

B)

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts, 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.

La població de les Illes Balears han tingut un augment

espectacular de població. Aproximadament un 33% els darrers

deu anys. Si el creixement demogràfic marca de forma

determinant la nostra població, la seva salut està condicionada

no només pels estils de vida que adopta, sinó que hi influeixen

l’entorn social, les condicions de treball, el medi ambient,

l’atur, el nivell d’educació, etc.

Són els denominats determinants de salut.

La nostra població té una elevada esperança de vida (els

homes 78,6 anys i les dones 84,4 anys, el 2010). Segons el

Diagnòstic de Salut el 68,5% de la població adulta declara

haver patit un trastorn crònic en el darrer any i un 18,1%

declarava haver reduït les seves activitats habituals a causa

d’algun problema de salut. Una conseqüència de l’augment de

l’esperança de vida és l’augment de persones amb

pluripatologies, malalties cròniques i amb limitacions

funcionals.

Aquest Diagnòstic de salut ens ajuda a definir:

• els nous reptes que hem d’assolir en salut pública,

• la redefinició del model assistencial per fer front a l’elevada

càrrega que les patologies cròniques i la pluripatologia

generen,

• la racionalització de la despesa i

• la definició d’un nou rol de la ciutadania més compromesa

i participativa en l’assoliment dels objectius del sistema de

salut i dels seus propis relacionats amb la salut.

El dret a la protecció de la salut ve expressament reconegut

a la Constitució Espanyola de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia

de les Illes Balears (2007), però també es desenvolupada a la

Llei 14/1986, general de sanitat, a la Llei 16/2003, de cohesió

i qualitat del Sistema Nacional de Salut i a la Llei 2011, general

de salut pública. A les Illes Balears, a més de l’Estatut

d’Autonomia, tenim la Llei 5/2003, de salut, i la Llei 16/2010,

de salut pública.

Tot l’àmbit normatiu visualitza la participació ciutadana,

tant en el respecte a l’autonomia de les seves decisions

individuals com en la consideració de les seves expectatives

com a colAlectiu d’usuaris del sistema sanitari, que permeti, a

més a més, l’intercanvi de coneixements i experiències.

Per això la importància d’estar informat d’una manera

intelAligible, suficient i adequada en relació amb la seva

malaltia i tractament, perquè és necessari participar de manera

activa i informada, en la presa de decisions terapèutiques que

afectin la seva persona.

Els drets dels ciutadans a l’educació en matèria de salut

pública estan reconeguts i és desitjable fomentar la participació

social i reforçar el coneixement i el control dels ciutadans sobre

la seva salut.

Si acceptem com a bona la necessitat que els malalts siguin

els protagonistes principals del sistema sanitari, des de

l’autoresponsabilitat i l’autocura per avançar dins la seva

qualitat de vida, aconseguir malalts actius té molts beneficis

personals i socials.
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Els darrers anys han sorgit diferents estratègies, instruments

i iniciatives en aquesta direcció i amb un objectiu principal,

millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que

pateixen una malaltia, especialment per a persones amb una

malaltia crònica. Tot dins un context marcat per l’augment de

la seva prevalença i per a una limitació dels recursos

disponibles i les creixents demandes i expectatives de la

població.

Si volem que la ciutadania sigui protagonista en el procés

assistencial, avui hem de marcar-nos determinats objectius. Per

exemple:

• facilitar informació i donar formació en coneixements i

habilitats, que permeten conèixer i manejar millor la

malaltia i les seves complicacions,

• assumir un paper més actiu i responsable del procés de salut

i malaltia, 

• fer accions dirigides a malalts, persones cuidadores,

familiars i associacions de malalts.

• transmetre i intercanviar el coneixement i la vivència d’una

malaltia ens ajuda a l’avenç de l’autocontrol de la malaltia,

• disposar d'informació completa, clara, que s’entengui i es

pugui llegir ens ajuda a prendre decisions,

• treballar amb les associacions de malalts perquè facilita

espais de trobada entre els malalts per ajudar-se,

• traslladar als professionals sanitaris què és una malaltia

crònica des de la perspectiva del malalt,

• modificar el rol del professional sanitari adaptant-se a les

necessitats dels pacients formats, competents i informats.

Tots són motius i raons per afavorir que els malalts siguin

més protagonistes en el procés assistencial, des de

l’autoresponsabilitat i l’autocura.

A les Illes Balears, el sistema sanitari públic de salut, els

professionals i les persones que hi vivim necessitem avançar en

aquesta direcció i fer realitat entre nosaltres un projecte com els

que existeixen a altres llocs del nostre país. Podem parlar de

l'Escuela de Pacientes de la Junta d’Andalusia, la Universidad

de Pacientes, Malalt expert de Catalunya o Paciente activo a

Euskadi.

El nom és el mateix. L'important és crear un instrument que

ajudi a millorar la qualitat de vida de les persones amb una

malaltia crònica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

a elaborar un projecte d’Escola de malalts.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

a posar en marxa una Escola de malalts.

Palma, a 28 de setembre de 2015.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 4816/15, presentada pel diputat

Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a cost per a la CAIB de la Copa del Rei de

Vela, 2.

El 16/06/2015, mentre hi havia un govern en funcions,

consta un acord pel qual l'Institut d'Innovació Empresarial és

patrocinador de la regata Copa del Rei de Vela i de la Regata

Oyster a canvi de 2.400 euros. L'actual equip de la Conselleria

de Treball, Comerç i Indústria es replantejarà el patrocini

econòmic d'aquests esdeveniments.

El conseller.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 4817/15, presentada pel diputat

Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a cost per a la CAIB de la Copa del Rei de

Vela, 3.

L'aportació econòmica de l'entitat pública Ports de les Illes

Balears al patrocini de la Copa del Rei de Vela 2015 ha estat de

0 euros.

El conseller.

Ordre de Publicació

C)

A les Preguntes RGE núm. 4856/15 a 4860/15, presentades

pel diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relatives a productivitat de l'Hospital de

Manacor 2011-2015.

Atès el gran volum de la documentació solAlicitada, us

comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.

Alberto Jarabo i Vicente perquè pugui fer-hi les consultes que

consideri oportunes, prèvia cita concertada, a les dependències

de la Conselleria de Salut i Consum, plaça d'Espanya, 9 de

Palma, telèfon 971784488.

Palma, 25 de setembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 4886/15, presentada per la

diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a formació del

gerent de Son Espases.

Es va autoritzar un total de sis desplaçaments vinculats a

congressos, conferències i reunions directament relacionats

amb la gerència de l'Hospital Universitari Son Espases: XVIII

Congrés Nacional Hospitals, Conferència hospitals top 20,
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reunió subd. Xarxes i centres invest. Cooperativa, reunió

"diagnòstic per a la imatge", IASIT, Reunió amb director

Diario Médico i XV Conferència Hospitals Top 20.

La despesa total (inscripció congressos, bitllets d'avió,

desplaçaments i dietes) fou d'un total de 2.736 euros.

La consellera de Salut:

Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 4887/15, presentada per la

diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a places ocupades

i desocupades als hospitals públics.

HUSE HSLL HM HCIN HGM O HCM HFO

Lliures 21 62 36 18 22 47 7

Ocu-
pats

521 260 147 131 92 155 5

Inhabi-
litats

72 48 18 16 0 15 0

HUSE: Hospital Univseritari Son Espases

HSLL: Hospital Son Llàtzer

HM : Hospital de M anacor

HCIN: Hospital Comarcal d'Inca

HGM O: Hospital General M ateu Orfila

HCM : Hospital Can M isses

HFO : Hospital de Formentera

La consellera de Salut:

Patricia Juana Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 5024/15, presentada per la

diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a targetes sanitàries emeses.

Retirar el dret i la targeta sanitària a les persones

immigrades en situació irregular i sense recursos va ser una

decisió del govern anterior, que afectaria -com va dir el seu

conseller de Salut- unes vint mil persones a les Illes Balears.

L'actual govern de les Illes Balears va aprovar el 17 de

juliol de 2015 restituir aquest dret per tal d'assegurar l'accés

universal a la sanitat.

Fins avui s'han beneficiat d'aquest dret 984 persones arreu

de les Illes Balears.

Palma, 25 de setembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Juana Gómez i Picard.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 6633/15, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i

Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre la política del

Govern en relació amb el Palau de Congressos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 d'octubre de 2015, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de

Turisme, per tal d'informar sobre la política del Govern en

relació amb el Palau de Congressos.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

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. 5572/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6626/15,

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, per garantir els

drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i

per eradicar l'LGTBfòbia, així com la seva conformitat a la

tramitació d'aquesta iniciativa.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Tramitació davant la Comissió de Salut de la Proposició no

de llei RGE núm. 5574/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6523/15,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que la

proposició no de llei esmentada, relativa a condicions

d'obtenció de la targeta sanitària, sigui tramitada davant la

Comissió de Salut.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-011.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-011.pdf#page=32


406 BOPIB núm. 14 - 9 d'octubre de 2015

Ordre de Publicació

C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Salut RGE núm. 4893/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6640/15,

presentat per la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta la retirada de

la pregunta esmentada, relativa a qualificació professional i

tasques del Sr. Jordan Thomas Llamas.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Resolució de Presidència reguladora de les normes de

procediment per a la designació dels representants del

Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 d'octubre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de

Portaveus en sessió del mateix dia acorda d'aprovar la resolució

següent:

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de

procediment per a la designació dels representants del

parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears

L’article 7 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització

institucional del sistema universitari de les Illes Balears, que

regula la composició del Consell Social de la Universitat de les

Illes Balears, disposa que tres dels membres que integren

l’esmentat Consell Social han de ser designats pel Parlament de

les Illes Balears. Aquests representants hauran de ser persones

de competència reconeguda en algun dels àmbits de la vida

social, cultural, científica, professional, laboral o econòmica de

les Illes Balears i hauran de ser designats tenint en compte les

especificitats científiques, tècniques, culturals i professionals

amb què s’exerceixen la docència i la recerca a la Universitat

de les Illes Balears. Els apartats 4, 5 i 6 del dit article 7 de la

Llei 2/2003, de 20 de març, estableix les causes d’inelegibilitat

i d’incompatibilitat que els afecten.

Atès que no està previst ni a la llei esmentada ni al

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el procediment al

qual la cambra autonòmica s’ha de subjectar per dur a terme la

designació de què es tracta, i atès que es considera ara

convenient canviar el sistema previst a la Resolució de la

Presidència, de 10 de setembre de 2003, reguladora d’aquesta

qüestió, per tal d’adaptar-lo a l’actual composició de la cambra,

aquesta Presidència, d’acord amb la Mesa i la Junta de

Portaveus, en ús de les atribucions que té conferides i d’acord

amb l’establert a l’article 33 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears, dicta la següent

Resolució

El procediment a seguir per a la designació pel Ple de la

cambra dels tres representants del Parlament en Consell Social

de la Universitat de les Illes Balears, serà el següent:

1. Els tres representants del Parlament al si del Consell Social

de la Universitat de les Illes Balears seran designats pel Ple, a

proposta dels grups parlamentaris.

2. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del

Parlament, els grups parlamentaris proposaran els candidats. A

aquesta proposta s’hi haurà d’adjuntar la relació de mèrits i

d’altres circumstàncies que acreditin la idoneïtat dels candidats

proposats, d’acord amb la Llei 2/2003, de 20 de març,

d’organització institucional del sistema universitari de les Illes

Balears.

3. La Mesa del Parlament de les Illes Balears comprovarà el

compliment dels requisits establerts respecte de cada candidat

proposat. Examinades les propostes de candidatures, aquestes

s’inclouran a l’ordre del dia d’una sessió plenària.

4. A la sessió plenària, la Presidència anunciarà els noms dels

candidats proposats pels distints grups parlamentaris i la

resolució de la Mesa respecte de cadascun d’aquests.

5. La votació serà secreta i pel sistema de paperetes. Cadascun

dels diputats presents a la votació escriurà a la seva papereta el

nom d’una sola persona de les proposades.

6. En resultaran elegides les tres persones proposades que

hauran obtingut el major nombre de vots.

7. Un cop acabada la votació, la Presidència en proclamarà el

resultat i, posteriorment, comunicarà els noms dels designats

com a representants del Parlament al Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears al Govern de les Illes Balears

perquè en procedeixi al nomenament, conformement amb

l’establert a l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,

d’organització institucional del sistema universitari de les Illes

Balears.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Cessament de personal eventual.

Resolució de la Presidència

  

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 22 de juliol

de 2015, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 2528/2015, de

dia 23 de juliol de 2015, heu estat nomenada com a personal

eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista,
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amb efectes econòmics i administratius des de dia 22 de juliol

de 2015.

                   

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 6604/2015, de dia 2

d’octubre de 2015, la portaveu del Grup Parlamentari

Socialista, Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, solAlicita el cessament

de la Sra. Roser Marí i Tur, amb efectes econòmics i

administratius des de dia 1 d’octubre 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.  Roser Marí i Tur com a personal

eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista,

amb efectes econòmics i administratius des de dia 1

d’octubre 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, del dia

26 de novembre, del règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú, o recurs

contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós

administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que

disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

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 2 d’octubre de 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears,

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

 Acord de la Mesa pel qual s’aprova el model de la carrera

professional del personal de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 d'octubre de 2015, acordà d'aprovar l'acord següent:

Acord de la M esa del Parlament de les Illes Balears, pel

qual s’aprova el model de la carrera professional del

personal de la cambra

Antecedents

Primer. L’Estatut del personal del Parlament de les Illes

Balears té per objecte l’ordenació del règim jurídic del personal

al servei de la cambra. A la seva disposició addicional cinquena

recull que “en tot el que no estigui regulat o previst a l’Estatut

o al desenvolupament que la Mesa hi faci, s’aplicaran, amb

caràcter supletori, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció

pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Llei

7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic o

les lleis que les substitueixin”.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de

l’empleat públic, estableix en els articles 16, 17 i 19 que el

personal funcionari de carrera i el personal laboral fix tenen

dret a la promoció professional i que amb aquest objecte les

administracions públiques han de promoure l’actualització i el

perfeccionament de la qualificació professional dels empleats

públics.

Després de definir la carrera professional com el conjunt

ordenat d’oportunitats d’ascens i d’expectatives de progrés

professional de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit

i capacitat, assenyala que les lleis de funció pública que es

dictin en desplegament d’aquest estatut han de regular la

carrera professional aplicable en cada àmbit que poden

consistir, entre d’altres, en l’aplicació aïllada o simultània

d’alguna o algunes de les modalitats que preveu, és a dir,

carrera horitzontal, carrera vertical, promoció interna vertical

i promoció interna horitzontal.

L’article 62 de l’actual Llei de funció pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears regula la carrera

professional i determina que la carrera professional del

personal funcionari es fa efectiva a través de la consolidació del

grau personal, de la promoció interna i de la mobilitat, però

sense tenir en compte la carrera horitzontal recollida a l’EBEP,

circumstància que tampoc no preveu l’Estatut de personal del

Parlament al seu l’article 26.

Aquesta necessitat d’adequar la Llei de funció pública als

termes de l’EBEP ja es recollia en els termes de l’Acord del

2008 entre l’administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears i les representacions sindicals més significatives,

i amb aquest objectiu s’iniciaren dos processos de modificació,

un l’any 2009 i l’altre l’any 2013, de la Llei de funció pública

de la nostra comunitat que no arribaren a fi, per la qual cosa es

fa evident la necessitat de seguir les passes fetes per modificar

la Llei 3/2007.

Per això, qualsevol acord que s’assoleixi per implantar el

model de carrera professional horitzontal, tal com preveu

l’EBEP, ha de comptar amb la cobertura legal que el faci

viable, per la qual cosa s’ha de modificar la Llei 3/2007, de 27

de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, i el Parlament, l’Estatut de Personal del

Parlament, en el sentit d’incloure-hi la regulació del concepte

retributiu de carrera professional, sens perjudici de poder fer

pagaments a compte d’aquest concepte.

Segon. La implementació de la carrera professional en l’àmbit

dels empleats públics dels serveis generals de la comunitat

autònoma, va començar amb l’Acord del Consell de Govern de

dia 24 d’octubre de 2008, que ratifica l’Acord entre

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT

i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies

generals del procés negociador per a l’adopció d’acords en

matèria de funció pública, en l’àmbit de la mesa sectorial de

serveis generals i del personal laboral, el qual, en el punt 5è,

recollia l’inici de l’aplicació de la carrera professional.
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Aquest acord, en el punt relatiu a la carrera professional, va

ser reprogramat per l’Acord del Consell de Govern de 26 de

febrer de 2010 de ratificació de l’Acord relatiu a la

reprogramació dels punts 5 i 7 de l’Acord signat entre

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT

i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies

generals del procés negociador per adoptar acords en matèria

de funció pública en l’àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis

Generals i del personal laboral.

En l’àmbit dels empleats públics del Parlament, aquest camí

va començar amb l’acord de la Mesa del Parlament, de dia 12

de maig de 2010, on adoptà per als funcionaris de la cambra el

model de carrera professional establert per als funcionaris de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

conformement amb els acords adoptats pel Consell de Govern

en dates 4 de juliol de 2008, 24 d’octubre de 2008 i 26 de

febrer de 2010. 

L’acord de la Mesa establia que “L’accés dels funcionaris

del Parlament a la carrera professional en el moment de la seva

implantació, es farà, amb caràcter extraordinari i per una sola

vegada, mitjançant l’aplicació exclusiva del criteri del temps de

serveis prestats fins a la data en que la implantació comenci a

tenir efectes econòmics.” (BOPIB núm. 128/2, de 21 de maig

de 2010).

No obstant això, l’inici de la carrera professional en l’àmbit

del personal dels serveis generals de la CAIB s’ha anat

posposant a conseqüència de la suspensió d’aquests acords,

iniciada l’any 2010, que s’ha fet mitjançant successives lleis de

pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Com a conseqüència de l’anterior, la Mesa del Parlament,

en sessió de dia 20 de desembre de 2012, entre d'altres acords

de la Mesa Negociadora Institució-Personal 2012-2013, va

aprovar la suspensió relativa a la implantació de la carrera

professional al personal al servei del Parlament de les Illes

Balears (apartat H dels acords), atès allò que es disposava a

l’article 13 del Decret llei 5/2012 i a la Llei de pressuposts

generals de la CAIB pera  2013; i tal com s’havia aprovat per

als funcionaris i personal laboral inclosos a l’àmbit d’aplicació

de la mesa sectorial de serveis generals i del personal laboral de

l’administració de la CAIB.

Tercer. L’article 23.5 de la Llei 13/2014, 29 de desembre, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2015 que ha estat modificat per la

disposició final primera de la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per

la qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes

Balears, possibiliten l'aixecament de la suspensió dels acords

de carrera professional ja signats, vinculats a una sèrie de

condicions. En concret, disposa que:

“Suspensió i modificació de convenis, pactes i acords:

5. Durant l'any 2015, les entitats i els òrgans competents per

subscriure aquests acords poden negociar la reprogramació

en el temps de les previsions temporals que s'hi contenen,

i també modificar-los o acordar-ne de nous, sempre que no

tenguin cap incidència econòmica efectiva l'any 2015. Si no

hi ha acord, s'ha d'entendre que els acords esmentats només

produeixen efectes a partir de l'any 2016, amb el retard

corresponent respecte de les previsions temporals i

inicialment acordades.

Això no obstant, i a més del règim específic que preveu

el segon paràgraf de l’article 22 d'aquesta llei, les

modificacions dels acords o els nous acords en matèria

exclusivament de carrera professional pel que fa al personal

estatutari sanitari, d'una banda, al personal docent, d'una

altra, i a la resta de personal funcionari, estatutari i laboral,

d'una altra, poden desplegar efectes econòmics en el darrer

trimestre de l'any 2015, sempre que la incidència econòmica

d'aquests acords l'any 2015 es relacioni directament amb un

major rendiment dels recursos humans o amb l'assoliment

de resultat, sens perjudici que es puguin preveure

pagaments a compte de la manera i en els terminis que

s'acordin, els quals s'han d'imputar i regularitzar

posteriorment en el darrer trimestre de l'any 2015 d'acord

amb els criteris que s'estableixin. En aquests casos, i en la

mesura que aquests acords afectin alguns dels acords a què

fan referència els apartats anteriors d'aquest article o

l'article 21 .2, s'ha d'entendre aixecada la suspensió fins al

31 de desembre de 2015 dels acords respectius o de la part

d'aquests acords que estableixen els preceptes esmentats”.

És a dir, aquest article autoritza l'aixecament dels efectes

econòmics dels anteriors acords de carrera professional relatius

als empleats públics de l'àmbit dels serveis generals de la

CAIB, en els quals s'incloïa un enquadrament, amb caràcter

extraordinari i per una sola vegada, mitjançant l'aplicació

exclusiva del criteri del temps de serveis prestats fins a la data

en què la implantació comenci a tenir efectes econòmics,

sempre que aquest aixecament estigui vinculat a un major

rendiment dels recursos humans amb l'assoliment dels objectius

establerts.

En aquest sentit s'ha de tenir en compte que havia de ser a

partir de l'1 de gener de 2011 quan havien de desplegar els seus

efectes els acords inicials, i que des d'aleshores hi ha hagut una

sèrie de mesures (augment de jornada, la no-incorporació de

nous efectius, l'amortització per jubilacions), que han suposat

un augment del rendiment dels empleats públics per tal de

poder assolir els resultats requerits i, conseqüentment, un major

rendiment dels recursos humans, circumstància que justifica el

manteniment d’aquest enquadrament inicial de caràcter

extraordinari.

A l’Acord de 2010 es dissenyaven i es perfilava un sistema

de carrera professional vinculat a la valoració de la trajectòria

i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els

coneixements adquirits i el resultat de l'avaluació de

l'acompliment, així com altres mèrits i aptituds per raó de

l'especificitat de la funció exercida i l'experiència adquirida. No

obstant això, també contemplava, igual que a la resta

d’administracions, un enquadrament inicial de caràcter

extraordinari i per una sola vegada, mitjançant l'aplicació

exclusiva del criteri del temps de serveis prestats fins a la data

en què la implantació comenci a tenir efectes econòmics,

sistema que ha estat avalat, fins i tot, per alguna sentència de

tribunals superiors de Justícia de diferents comunitats

autònomes (entre d'altres la sentència número 145/2015, de 4

de març, del TSJ de les Illes Balears, en relació amb

l'enquadrament inicial del personal estatutari del Servei de

Salut de les Illes Balears).
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Quart. Atès el que s’ha exposat, i per tal que el personal del

Parlament pugui exercir en idèntics termes que el personal de

serveis generals de l’Administració de la CAIB, el seu dret a la

carrera professional, atesos els escrits 3666/2015 de 15 de maig

i 4146/2015 de 3 de juliol de la Junta de Personal, mitjançant

el quals es solAlicita l’aixecament de la suspensió dels acords en

relació amb l’aplicació de la carrera professional horitzontal

per als funcionaris del Parlament, i atesos els acords adoptats

per la Mesa de la cambra en data 21 de maig que dóna suport

a l’aplicació de la carrera professional per als funcionaris del

Parlament, i en data 16 de juliol mitjançant el qual s’acorda

aixecar la suspensió i implementar el procés administratiu

corresponent per a l’aplicació de la carrera professional amb la

redacció de la corresponent proposta de resolució,  es proposa

el següent:

Acord

1. Modificacions normatives

Les parts signants d’aquest acord es comprometen a dur a

terme les negociacions per modificar l’Estatut de Personal del

Parlament de les Illes Balears per tal de regular la carrera

professional horitzontal dels empleats públics de la cambra i

incloure la regulació del concepte retributiu de carrera

professional horitzontal.

2. Objecte

2.1. Aquest acord té per objecte regular el sistema de carrera

professional horitzontal del personal inclòs en el seu àmbit

d’aplicació durant l’exercici professional en l’Administració

del Parlament de les Illes Balears.

2.2. S’entén per carrera professional horitzontal el dret dels

empleats públics a progressar professionalment, de manera

individualitzada, en la seva carrera administrativa, sense

necessitat de canviar de lloc de treball, quan compleixin els

requisits i les condicions que s’estableixin en l’Estatut de

personal del Parlament i en les normes que el desenvolupin,

relatives a la carrera professional horitzontal.

3. Àmbit subjectiu d’aplicació

3.1. Aquest acord és aplicable a tot el personal funcionari de

carrera i laboral fix, si n’és el cas, del Parlament de les Illes

Balears.

3.2. Al personal que s’incorpori al Parlament de les Illes

Balears amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest acord,

per mitjà del sistemes ordinaris de provisió, sigui per concurs

de mèrits o sigui per lliure designació, se li reconeixerà la

progressió aconseguida en el sistema de carrera professional

horitzontal de la seva administració d’origen, d’acord amb el

principi de reciprocitat i els criteris d’homologació que es

determinin.

 

4. Característiques

La carrera professional horitzontal que es regula en aquest

acord té les característiques següents:

a) És voluntària: correspon al personal inclòs dins l’àmbit

d’aplicació decidir si s’hi incorpora i al ritme de progressió als

diferents nivells que la configuren, tot complint els requisits

establerts.

b) És personalitzada: el reconeixement dels nivells té

caràcter personal i individual i s’efectuarà considerant els

mèrits presentats per la persona interessada de conformitat amb

els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

c) És progressiva: com a regla general, l’accés als diferents

nivells reconeguts en la carrera professional s’efectuarà

successivament i de nivell en nivell, de tal manera que l’accés

al nivell superior només s’assolirà si s’ha acreditat el

reconeixement del nivell immediatament inferior.

d) És irreversible: el nivell reconegut té caràcter irrevocable

i consolidat a tots els efectes, llevat de l’aplicació de la sanció

de demèrit que preveu l’article 96.1.e) de l’EBEP.

e) És incentivada: el reconeixement de cada nivell està

retribuït econòmicament mitjançant el complement de caràcter

fix i mensual corresponent.

f) És transparent: les eines de mesurament dels paràmetres

i dels criteris que s’hagin d’avaluar es basen en criteris

objectius.

g) És avaluable: es basa en l’avaluació de la competència

professional i del desenvolupament del lloc de treball per

accedir a cada nivell de la carrera professional.

h) És oberta: no té limitacions d’accés sempre que es

compleixin els requisits bàsics establerts i els criteris definits

per obtenir cada nivell.

i) És homologable: s’han de dur a terme les actuacions que

permetin l’accés al sistema de carrera professional al personal

que prové d’altres administracions, d’acord amb els principis

i els criteris d’homologació que es determinin.

j) És independent del lloc o de la plaça que s’ocupi: obtenir

un nivell de carrera professional determinat o accedir a un altre

no implica canviar el lloc de treball ni l’activitat que el

professional desenvolupa.

k) És actualitzable mitjançant la revisió periòdica dels

elements que es consideren en l’avaluació, de manera que

responguin a la realitat i a les necessitats canviants del

Parlament de les Illes Balears i dels seus professionals.

5. Requisits

5.1. L’accés a la carrera professional horitzontal s’efectua amb

l’obtenció d’un dels nivells que preveu aquest acord. L’accés

posterior als nivells superiors es duu a terme amb el

procediment i els requisits que estableix aquest acord, sense

perjudici del que disposa la disposició transitòria primera. Una

vegada efectuada la incorporació a la carrera professional, la

promoció de nivell només es pot fer al nivell immediatament

superior.

5.2. Els requisits específics per enquadrar-se en cada nivell -per

accedir a la carrera professional o per promocionar de nivell-

són els següents:

a) Pertànyer a algun dels colAlectius de personal que

s’assenyalen en el punt 3 d’aquest acord i estar en situació de

servei actiu o en situació que generi reserva de plaça.

b) Haver completat els anys de serveis prestats que

estableix el punt 6.2 per a cadascun dels nivells.

c) Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es

tracti d’accedir als nivells II, III i IV, respectivament.

d) Formalitzar degudament la solAlicitud en el termini que

s’estableixi a les convocatòries.
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e) Obtenció de la puntuació mínima establerta en el procés

d’avaluació corresponent al període temporal de permanència

en el nivell inferior.

f) Acreditar almenys quatre anys de períodes d’avaluació no

negatius per accedir als nivells I i II i cinc anys per als nivells

III i IV. S’entén per avaluació negativa obtenir menys del 50%

de la valoració màxima anual.

5.3. A l’efecte del que estableix el punt 5.2.b), les persones

solAlicitants que disposin de fraccions de temps romanents que

no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell d’enquadrament

en la fase extraordinària d’implantació poden computar-les -per

una sola vegada i excepcionalment- en el procediment ordinari

que preveu el punt 9 d’aquest acord, sempre que la durada del

període excedent sigui superior a tres anys.

5.4. Els requisits que s’enumeren en els punts 5.2.b) 5.2.c) i

5.2.f) no són aplicables al personal que accedeixi a la carrera

professional horitzontal a través del procediment extraordinari

d’implantació pel que fa a l’obtenció del nivell inicial.

6 . Estructura

6.1. El model de carrera professional horitzontal s’estructura en

quatre nivells, en cadascun dels quals el professional ha de

romandre un període mínim de temps per adquirir les

competències necessàries per accedir al nivell superior.

6.2. El període mínim de serveis prestats per accedir a cada

nivell és el següent:

a) Nivell I: 5 anys.

b) Nivell II: 5 anys des de l’accés al nivell I.

c) Nivell III: 5 anys des de l’accés al nivell II.

d) Nivell IV: 5 anys des de l’accés al nivell III.

6.3. Es consideren serveis prestats a l’efecte de requisits

d’experiència prèvia d’accés a la carrera professional

horitzontal els períodes de temps en situació de servei actiu o

en situació amb reserva de plaça exercits en un lloc del mateix

cos o escala -i especialitats, si escau- o en una categoria

professional equivalent a qualsevol administració pública.

6.4. Així mateix, es computen els serveis prestats en altres

categories, cossos o escales -i especialitats, si escau- o

categories professionals, de conformitat amb els criteris de

ponderació que figuren a les taules de la disposició transitòria

primera d’aquest acord.

6.5. S’entendrà com a temps de treball efectiu del temps mínim

de permanència, el temps transcorregut en alguna de les

situacions administratives:

a) Servei actiu.

b) Serveis especials.

c) Serveis en altres administracions públiques.

d) Excedència voluntària per raó de violència de gènere, en

els termes que estableix l’article 22 de l’Estatut de personal del

Parlament i l’article 89.5 de l’EBEP.

e) Excedència per cura de familiars.

f) Excedència forçosa.

g) Excedència especial regulada a la disposició transitòria

cinquena de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes

Balears i en el Decret llei 5/2012.

6.6. L’obtenció del nivell dóna dret al reconeixement públic

d’aquest nivell.

7. Retribucions

7.1. Les retribucions derivades d’aplicar el model de carrera

professional horitzontal queden integrades en el complement de

carrera professional de l’article 24.a) de l’EBEP.

7.2. La quantia, en còmput anual, del complement de carrera

corresponent a cada nivell és la següent:

Nivells
de
comple
ment
de
carrera

Subgrup
A1

Subgrup
A2

Subgrup
B

Subgrup
C1

Subgrup
C2

Altres
AP

 I 3.000i 2.400i 2.200i 2.000i 1.700i 1.300i

 II 6.000i 4.560i 4.080i 3.600i 2.900i 2.200i

 III 9.000i 6.600i 5.960i 5.250i 4.200i 3.000i

 IV 12.000

i
8.640i 7.280i 7.000i 5.500i 4.500i

No obstant això, mentre no es derogui el Reial decret llei

8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures

extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm.

126, de 24 de maig), cal aplicar les minoracions que estableix

la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures

urgents per a la reducció del dèficit públic (BOIB núm. 94, de

22 de juny). 

7.3. La retribució té caràcter de complementària i està

associada a l’obtenció d’un determinat nivell de carrera. Només

es pot percebre el complement de carrera del darrer nivell que

es tengui reconegut, corresponent al subgrup o grup

professional en el qual es trobi en situació de servei actiu.

7.4. El personal que accedeixi pel procediment selectiu de

promoció interna a un cos o escala d’un grup o subgrup o una

categoria professional superior a la que tenia, ha d’iniciar la

carrera professional en la nova situació adquirida. Això no

obstant, continuarà percebent les retribucions corresponents al

complement de carrera de la categoria anterior fins que se’n

produeixi l’absorció pel reconeixement dels nivells

corresponents a la seva nova situació.

7.5. Si n’és el cas, durant els períodes d’alliberament sindical,

el personal continuarà percebent el complement de carrera pel

nivell que tingui reconegut en el moment de passar a la

condició d’alliberat sindical o els que li siguin reconeguts

després de passar a aquesta condició.

7.6. Respecte del personal que treballi a temps parcial o amb

jornades reduïdes s’ha de fer una reducció proporcional de la

retribució per carrera professional.

8. Àrees de valoració i efectes en la carrera professional

8.1. Per al reconeixement de cada nivell de carrera s’ha de

valorar la trajectòria i l’actuació professionals, la qualitat dels

treballs efectuats, els coneixements adquirits i el resultat de

l’avaluació de l’acompliment. També es poden incloure altres

mèrits i aptituds per raó de l’especificitat de la funció
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desenvolupada i l’experiència adquirida, com també

l’absentisme no justificat i la implicació en els objectius fixats

per l’organització.

8.2 El desenvolupament de les àrees de valoració que es podran

fer servir per a la progressió en el sistema de carrera són:

a) Avaluació dels objectius. Els objectius són accions

corporatives d’actuació o millora del servei públic orientades

a un resultat i poden versar en algun dels aspectes següents:

• Fomentar la prestació de serveis d’atenció a la ciutadania i

als diputats.

• Afavorir la qualitat a través de la millora continuada dels

serveis que els diputats i la ciutadania reben de

l’administració parlamentària.

• Desenvolupar l’administració electrònica per facilitar la

informació als diputats i a la ciutadania sobre els serveis

que presta el Parlament.

• Racionalitzar la gestió pública a través d’instruments de

medició de l’activitat que serveixin per aconseguir més

eficiència del servei públic.

• Qualsevol altra actuació que es justifiqui com a execució de

plans estratègics fixats per l’administració parlamentària i

colAlaborar amb la consecució dels objectius establerts en

cada unitat administrativa.

• Altres actuacions proposades en matèria de qualitat dels

serveis o incloses en els plans estratègics de qualitat.

• Qualsevol altra actuació que justifiqui millores en la gestió

pública parlamentària.

b) Avaluació de les competències professionals: l’avaluació

de l’acompliment per competències pretén mesurar i valorar la

conducta professional i el rendiment dels empleats públics

mitjançant criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat

i no-discriminació.

c) Avaluació del desenvolupament personal: formació,

innovació i transferència o comunicació dels coneixements

professionals adquirits.

9. Procediment per obtenir els nivells de carrera

professional horitzontal

9.1. El procediment d’accés als diferents nivells que integren la

carrera professional horitzontal l’inicia d’ofici l’òrgan

competent mitjançant l’aprovació de la convocatòria

corresponent, que ha de tenir preferentment caràcter anual.

9.2. Les solAlicituds s’han de presentar per escrit o pel

procediment telemàtic que es prevegi -d’acord amb la forma i

dins el termini que estableixi la convocatòria- i s’hi han

d’adjuntar els documents que justifiquin que es compleixen els

requisits per participar en l’accés al nivell i també els

documents que acreditin els mèrits específics del punt 5.2. El

compliment dels requisits i dels mèrits corresponents es

refereix al dia de l’expiració del termini que fixa la

convocatòria per presentar-hi solAlicituds.

9.3. D’avaluar els mèrits aportats per la persona interessada, se

n’encarreguen els comitès de valoració -regulats en aquest

acord- per comprovar que es compleixen els mínims exigits per

accedir al nivell. Cada comitè de valoració ha d’emetre un

informe i elevar a la Mesa la proposta de reconeixement de

nivell.

9.4. El procediment ha de tenir una durada màxima de sis

mesos i finalitza amb la resolució motivada de concessió o de

denegació del nivell solAlicitat. Contra aquesta resolució es pot

interposar un recurs d’acord amb l’establert a l’article 77 de

l’Estatut de personal del Parlament i la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i

del procediment administratiu comú, i la resta de la normativa

aplicable.

9.5. Els efectes econòmics de l’obtenció de nivell es retrotreuen

al dia de la publicació de la convocatòria respectiva.

10. Òrgans de valoració de la carrera professional

10.1. Per a una valoració adequada dels requisits i dels mèrits

necessaris per accedir als diferents nivells de carrera

professional es creen els comitès de valoració de carrera

professional. A aquest efecte s’han de crear uns comitès de

valoració que podran ser per a cada subgrup o grup

professional, els quals tenen la consideració d’òrgans

colAlegiats, el funcionament dels quals es regeix pel capítol II

del títol II de la Llei 30/1992.

10.2. Els membres del comitè estan obligats a mantenir sigil i

secret sobre els informes, les avaluacions, les deliberacions i els

comentaris fets sobre les persones avaluades.

11. Funcions dels comitès de valoració

Aquests comitès han de tenir el caràcter d’òrgans

colAlegiats, tècnics i especialitzats, han d’actuar amb

objectivitat, imparcialitat i professionalitat, i hi han de ser

presents els representants del personal. Tenen les funcions

següents:

a) Rebre les solAlicituds d’accés als nivells de la promoció

i el desenvolupament professional.

b) Comprovar els requisits i els mèrits dels professionals

que solAlicitin l’accés a cada nivell.

c) Supervisar els informes emesos per l’òrgan competent.

d) Elevar a l’òrgan competent una proposta definitiva sobre

l’estimació o desestimació de la solAlicitud d’accés a cada

nivell.

e) Altres funcions que els atribueixin.

12. Comissió paritària de seguiment

De conformitat amb l’article 38.5 de l’Estatut bàsic de

l’empleat públic, es constituirà una comissió paritària, les

funcions de la qual seran les d’establir uns criteris homogenis

en el funcionament dels comitès de valoració i el seguiment

d’aquest acord.

Així, aquesta comissió estarà integrada per dos

representants de la Junta de Personal i dos representats de

l’administració: el lletrat oficial major o lletrat en qui delegui

i el cap de Recursos Humans o equivalent. Quan per raons de

la temàtica a tractar es cregui necessari comptar amb l’ajuda de

persones amb coneixements especialitzats en la matèria, les

parts hi podran assistir acompanyades d’un assessor.
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13. Pau social

La Junta de Personal es compromet a garantir la pau social

durant un termini de tres anys en tots els aspectes referits a la

carrera professional, sempre que es compleixin els termes

pactats en aquest acord.

14. Vigència

Aquest acord un cop aprovat/ratificat per la Mesa del

Parlament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament

de les Illes Balears i entrarà en vigor l’endemà que es publiqui.

Disposició transitòria primera

1. S’estableix un període transitori -que té per finalitat

l’enquadrament inicial de nivell- amb caràcter extraordinari al

qual pot optar, per una sola vegada, el personal inclòs en el

punt 3.1. d’aquest acord. Fora d’aquest període d’implantació,

només poden desenvolupar la seva carrera professional

horitzontal en el model ordinari.

Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà

classificat en el nivell que li correspongui tenint en compte

únicament i exclusivament el temps de serveis prestats. El

personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal per

aquest procediment mantindrà inalterables tots els mèrits que

tengui, que es podran utilitzar per accedir a nivells superiors.

2. En aquest procés extraordinari es consideren serveis prestats

els reconeguts als efectes d’antiguitat d’acord amb la Llei

70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis

previs, i el Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten

les normes d’aplicació de la Llei 7/1978.

Els serveis prestats en diferents grups de titulació es

computaran de forma ponderada.

A l’efecte de determinar el nombre de dies de serveis

prestats, s’aplicaran els criteris de ponderació de les taules

següents computant-se tots els períodes treballats en qualsevol

cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral:

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup

A1, o en el grup professional A.

Subgrup A1, Grup professional A 1

Subgrup A2, Grup professional B 0,60

Subgrup B 0,50

Subgrup C1, Grup professional C 0,40

Subgrup CD, Grup professional D 0,30

Altres, Grup professional E 0,20

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup

A2 o en el grup professional B.

Subgrup A1, Grup professional A 1

Subgrup A2, Grup professional B 1

Subgrup B 0,60

Subgrup C1, Grup professional C 0,50

Subgrup CD, Grup professional D 0,40

Altres, Grup professional E 0,30

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del grup B.

Subgrup A1, Grup professional A 1

Subgrup A2, Grup professional B 1

Subgrup B 1

Subgrup C1, Grup professional C 0,60

Subgrup CD, Grup professional D 0,50

Altres, Grup professional E 0,40

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup

C1, o en el grup professional C.

Subgrup A1, Grup professional A 1

Subgrup A2, Grup professional B 1

Subgrup B 1

Subgrup C1, Grup professional C 1

Subgrup CD, Grup professional D 0,60

Altres, Grup professional E 0,50

- Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup

C2 i agrupacions professionals de la disposició addicional 7 de

l’EBEP, o en els grups professionals D i E.

Subgrup A1, Grup professional A 1

Subgrup A2, Grup professional B 1

Subgrup B 1

Subgrup C1, Grup professional C 1

Subgrup CD, Grup professional D 1

Altres, Grup professional E 1

3. En el termini d’un mes a partir de l’endemà que se signi

aquest acord, i una vegada ratificat per la Mesa del Parlament,

s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes

Balears una llista on constin totes les persones incloses dins de

l’àmbit d’aplicació d’aquest acord, on figuri el nom i llinatges;

el número del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la

categoria professional; el nivell reconegut i el període de

serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin

necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera

professional.
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En el termini de deu dies des de l’endemà que es publiqui

aquesta llista, les persones que no hi estiguin d’acord hi poden

presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la

carrera professional horitzontal, optar per renunciar a la seva

participació en el sistema de carrera professional horitzontal.

Una vegada examinades les reclamacions, s’han d’aprovar

les llistes definitives i s’han de publicar en el Butlletí Oficial

del Parlament de les Illes Balears. Aquestes llistes definitives

han de contenir les mateixes dades que la llista provisional.

Els requisits i els mèrits que s’hagin de tenir en compte en

aquesta fase extraordinària d’implantació s’han d’entendre

referits a dia 1 d’octubre de 2015.

Disposició transitòria segona

La incorporació al sistema de carrera professional

horitzontal del personal que, a la data d’efectes del

reconeixement extraordinari que es regula a la disposició

anterior, tengui la condició de personal funcionari de carrera o

laboral fix del Parlament de les Illes Balears i es trobi en alguna

de les situacions administratives que s’assenyalen en el punt 6.5

b), c), d), e), f) i g) d’aquest acord, o bé en la situació

d’excedència voluntària per interès particular, es produirà, si ho

solAlicita prèviament, en la data en què es produeixi el reingrés

al servei actiu, d’acord amb la forma i amb els efectes que

preveu la disposició transitòria anterior.

Ha de tenir un tractament idèntic el personal funcionari de

carrera o laboral fix del Parlament de les Illes Balears que va

ser declarat en excedència voluntària per prestació de serveis

en el sector públic.

Disposició transitòria tercera

Una vegada fet, amb caràcter extraordinari, l’enquadrament

inicial que preveu la disposició transitòria primera, i fins al

moment en què mitjançant la modificació de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears es creï el concepte

retributiu “complement de carrera horitzontal” o equivalent, els

pagaments s’han de fer mitjançant el concepte “a compte del

complement de carrera horitzontal” o equivalent.

Aquests pagaments s’han de fer segons el calendari següent,

tenint present que la meritació dels drets econòmics derivats de

la implantació de la carrera professional i els terminis fixats en

aquest punt, es duran a terme sempre i quan es produeixin

també per als funcionaris dels serveis generals de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

a) 1 d’octubre de 2015: 25% de les quantitats que

s’estableixen en el punt 7.2 d’aquest acord.

b) Amb efectes des d’1 d’octubre de 2016: 60% de les

quantitats que s’estableixen en el punt 7.2 d’aquest acord.

c) Amb efectes des d’1 d’octubre de 2017:100% de les

quantitats que s’estableixen en el punt 7.2 d’aquest acord.

El Parlament de les Illes Balears es compromet a dotar la

partida pressupostària necessària per fer front a les despeses

que es generin per aplicar aquest acord.

Disposició transitòria quarta

La progressió en el sistema ordinari de carrera professional

no pot dur-se a terme fins que no es faci el desplegament

normatiu del sistema d’avaluació de l’acompliment, que ha de

preveure que l’obtenció de resultats negatius en l’avaluació de

l’acompliment donarà lloc a la no-valoració del mèrit relatiu al

treball desenvolupat durant el període avaluat en el processos

de selecció i provisió i pot donar lloc a la remoció del lloc

obtingut per concurs, sempre amb audiència a la persona

interessada i mitjançant una resolució motivada.

La negociació d’aquest desplegament normatiu s’ha

d’iniciar, com a màxim, en el termini d’un any des del moment

en que el present acord comenci a desplegar els seus efectes

econòmics.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

El president de la Junta de Personal:

Jeroni Martí i González.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Llista provisional del personal funcionari admès en el

procés extraordinari d’implantació inicial del nivell de carrera

professional, amb indicació del nivell d’enquadrament i els

dies sobrers.

Atès l'acord aprovat per la Mesa del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2015, publicat en

aquest BOPIB, la Mesa del Parlament, en sessió de dia 7

d'octubre de 2015, acorda la publicació de la llista provisional

del personal funcionari admès en el procés extraordinari

d’implantació inicial del nivell de carrera professional, amb

indicació del nivell d’enquadrament i els dies sobrers.

Així mateix, s’acorda d'obrir un termini de 10 dies hàbils,

a comptar a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per

esmenar deficiències i efectuar reclamacions, o bé, atès el

caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar

per renunciar a participar-hi.

Llista provisional del personal funcionari admès en el procés

extraordinari d’implantació inicial del nivell de carrera

professional

Palma, a 7 d'octubre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/altres/Llista_provisional_carrera_professional.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/altres/Llista_provisional_carrera_professional.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/altres/Llista_provisional_carrera_professional.pdf
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