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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2015, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 7685/15, relativa a renda bàsica progressiva, amb
l'esmena RGE núm. 7929/15, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei que reguli una renda social
com a dret subjectiu i que inclogui els diferents perfils que es
troben en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la llei que reguli la renda social contempli que
les administracions que gestionin aquesta renda oferiran al
perceptor d’aquesta un suport social i/o laboral en coordinació
amb les administracions competents en el recurs que es pugui
oferir."
A la seu del Parlament, 10 de novembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2015, debaté la Interpel Alació RGE núm.
5026/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control del
dèficit i nivell d'endeutament.
Actuà com a interpel Alant el diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,
Catalina Cladera i Crespí. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació.
A) RGE núm. 7867/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
pendents dels informes de la Conselleria de Medi Ambient, que
contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
B) RGE núm. 7865/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 585/2915, de
7 d'octubre, que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat.
C) RGE núm. 8183/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
carrera professional, que contestà la Sra. Consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques.
D) RGE núm. 7866/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del
copagament de qualsevol tipus, que contestà la Sra. Consellera
de Salut.
E) RGE núm. 7882/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a habitatges en lloguer social de les entitats bancàries, que
contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 7885/15, del diputat Sr. David M artínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reforma
de la Llei agrària, que contestà el Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
G) RGE núm. 7863/15, de la diputada Sra. Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic de funció pública, que contestà la Sra. Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
H) RGE núm. 7869/15, del diputat Sr. Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en
l'avançament del pagament de les ajudes PAC, que contestà el
Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
I) RGE núm. 7877/15, de la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i M artí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a noves instalAlacions educatives, que
contestà el Sr. Conseller d'Educació i Universitat.
J) RGE núm. 8235/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distinció entre
els funcionaris de Serveis Generals i els estatutaris, que
contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

712

BOPIB núm. 20 - 13 de novembre de 2015

K) RGE núm. 7879/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi proposta per les Illes Balears, relativa
a custòdia compartida, que contestà la Sra. Consellera de
Serveis Socials i Cooperació.
L) RGE núm. 7861/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts a la tecnificació i
als esportistes d'alt nivell, que contestà la Sra. Consellera de
Participació, Transparència i Cultura.
M ) RGE núm. 7880/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de
contractació de la Conselleria d'Educació, que contestà el Sr.
Conseller d'Educació i Universitat.

Ordre de Publicació
B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
4821/15, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2015, prengué en consideració la proposició
de llei esmentada, per 35 vots a favor, 21 en contra i cap
abstenció.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT
1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2015, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.
7685/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica
progressiva, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a
favor 22, vots en contra 34 i abstencions 0.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de
2015, debaté la pregunta que es relaciona a continuació, que
fou contestada per la Sra. Consellera de Serveis Socials i
Cooperació.
A) RGE núm. 5473/15, de l'Hble. Sra. Diputada M ontserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a supervisió de serveis socials.
Palma, a 4 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7884/15 i 7868/15.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de novembre de 2015, quedaren ajornades, atesos els
escrits presentats pel Govern de les Illes Balears RGE núm.
8238/15 i 8237/15, les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, i Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a Palau de Congressos i a infraccions laborals
detectades un cop realitzades les inspeccions, respectivament.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2015, admet a tràmit les mocions
següents.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)
RGE núm. 8368/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament, derivada
de la Interpel Alació RGE núm. 5026/15.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
5026/15, relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar, amb tots els seus efectes, la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, des del dia 1 de gener de 2016.

B)
RGE núm. 8298/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la
pobresa infantil.
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 Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures contra la pobresa infantil ha pres la
Conselleria de Serveis Socials des de l'inici de la IX
legislatura?

2. El Parlament de les Illes Balears constata l’elevat nivell
d’endeutament, xifrat segons la consellera d’Hisenda en 8.995
milions d’euros, i insta el Govern de les Illes Balears a establir
i calendaritzar un pla de mesures, concretes i suficients, amb
l’objectiu de reduir l’import d’aquest endeutament.

Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

C)
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes i constatables a fi
d’anar reduint els terminis mitjans en el pagament a proveïdors.
Palma, a 5 de novembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

RGE núm. 8300/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones beneficiades
per la targeta bàsica.
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 Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
A quantes persones va beneficiar la prestació de la Targeta
Bàsica els anys 2014 i 2015 i per quin import?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 8297/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del centre Es
Pinaret.
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 Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost anual del centre d'Es Pinaret?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

D)
RGE núm. 8301/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions del
Govern en desnonaments.
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.
En quants de desnonaments ha actuat el Govern de les Illes
Balears com a mediador des del passat mes d'agost?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

714

BOPIB núm. 20 - 13 de novembre de 2015

E)
RGE núm. 8302/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboració amb
ajuntaments per lluitar contra desnonaments.

Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes per lloguer va donar el Govern el 2014 i el
2015 i per quin import?

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.
Amb quants d'ajuntaments tenen subscrits convenis de
colAlaboració per lluitar contra els desnonaments?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

I)
RGE núm. 8306/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost del SOIB.

F)

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 Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 8303/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges de lloguer
per a colAlectius vulnerables.

En quin percentatge pujarà el pressupost del SOIB l'any
2016?

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.

Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

J)
Quants d'habitatges de lloguer posaran a disposició de
colAlectius vulnerables el proper any 2016?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

RGE núm. 8307/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per ajudar
els majors de 45 anys.

G)

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

RGE núm. 8304/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la
pobresa energètica.

Quines mesures posarà en marxa el 2016 per ajudar a trobar
feina a les persones majors de 45 anys?

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.

Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

K)
Quines mesures posa en marxa el seu departament contra la
pobresa energètica?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

H)
RGE núm. 8305/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per lloguer.
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

RGE núm. 8308/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes per a
majors de 45 anys.
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 Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes de persones majors de 45 anys es
varen regularitzar a causa de la campanya contra l'explotació
laboral que va fer la seva conselleria?
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Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

L)
RGE núm. 8309/15, del diputat Jaume Garau i Salas, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes amb
clàusules socials.
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 Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

O)
RGE núm. 8320/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
contra la vespa asiàtica.
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.
Davant l'arribada de la vespa asiàtica, quines mesures de
contenció ha implantat el Govern? Tenen previst un pla de xoc?
En cas afirmatiu, en què consistirà?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Quants de contractes ha fet el Govern amb clàusules socials
des del passat mes de setembre?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Garau i Salas.

M)
RGE núm. 8318/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de
rutes aèries entre Balears i Europa.
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.
Si el concurs de rutes aèries entre Balears i Europa no és
competència del Govern, per què el director general de Ports i
Aeroports va manifestar a un mitjà de comunicació que el
Govern treurà a concurs les rutes aèries entre Balears i Europa
a l'hivern?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

N)
RGE núm. 8319/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'estudi de seguiment de la connectivitat.
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 econòmic té l'estudi sobre el seguiment de la
connectivitat que ha contractat la Direcció General de Ports i
Aeroports?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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P)
RGE núm. 8321/15, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
contra la vespa asiàtica.
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 mesures de contenció ha previst el Govern si arriba
el bacteri Xylella fastidiosa a les Illes Balears que afecta
oliveres i ametllers?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Q)
RGE núm. 8322/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a Madrid de la
consellera de Salut.
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.
El passat 15 d'octubre la consellera de Salut va assistir a
M adrid al cicle de conferències sobre la qualitat del Sistema
Nacional de Salut a la seu de la Previsión Sanitaria Nacional.
Ens pot informar del nombre i la relació, amb noms i llinatges,
de persones que la varen acompanyar amb càrrec a la comunitat
autònoma de les Illes Balears? Q uin cost ha suposat aquest
desplaçament?
Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

716

BOPIB núm. 20 - 13 de novembre de 2015

R)
RGE núm. 8385/15, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres escolars
amb amiant a les Illes Balears.

Quines són les mesures que pensa prendre el Govern de les
Illes Balears per ajudar els aturats de més de 45 anys residents
a les Illes Balears?
Palma, a 5 de novembre de 2915.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

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.

Ordre de Publicació
Quants de centres escolars queden encara amb amiant a les
Illes Balears?
Palma, a 5 de novembre de 2015.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

S)
RGE núm. 8386/15, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de
l'amiant de diversos centres educatius d'Eivissa.

B)

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

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

Sobre quines dates té el Govern prevista l'eliminació de
l'amiant de l'IES Blancadona, CEIP Vara del Rey i CEIP Torres
de Balàfia? En quin punt es troben els seus projectes i licitació?

RGE núm. 8448/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mecenatge mediambiental.

Tenen previst engegar iniciatives que permetin impulsar el
mecenatge mediambiental per garantir més recursos en pro de
la defensar dels espais naturals de les Illes Balears?

Palma, a 5 de novembre de 2015.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

Palma, a 10 de novembre de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

C)
3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 8449/15, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
endeutament de la comunitat autònoma.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2015, ratifica l'admissió per delegació
de la presidenta respecte de la pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple següent.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins plans té el Govern de les Illes Balears per reduir el
nivell d'endeutament de la comunitat autònoma?
Palma, a 11 de novembre de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

A)
RGE núm. 8331/15, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aturats
de més de 45 anys.
D)
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.

RGE núm. 8450/15, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
endeutament de la comunitat autònoma.
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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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines mesures té en marxa el Govern per tal de millorar
l'emprenedoria empresarial i l'ocupació a la nostra comunitat
autònoma?

Quan pensa pagar el Govern de les Illes Balears la carrera
professional als funcionaris de Serveis Generals?
Palma, a 11 de novembre de 2015.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.
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Palma, a 11 de novembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

H)
RGE núm. 8454/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nova coordinadora de
prevenció de riscos laborals.

E)
RGE núm. 8451/15, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a plans contra la violència masclista.
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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins són els criteris pels quals s'ha contractat la nova
coordinadora de prevenció de riscos laborals del Servei de
Salut?

Quins plans té el Govern de les Illes Balears per combatre
la violència masclista a les nostres illes?

Palma, a 11 de novembre de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 de novembre de 2015.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.
I)
F)
RGE núm. 8452/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
subministrament de metadona a les illes d'Eivissa i Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 8455/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió del
curs bàsic de policia local.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per quins motius s'ha suspès el curs bàsic de policia local
que s'havia anunciat?

Quan pensa assumir el Govern de les Illes Balears el
subministrament directe de metadona a les illes de Menorca i
d'Eivissa com està competencialment obligat?
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

G)
RGE núm. 8453/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlam entari M ixt, relativa a mesures
d'emprenedoria empresarial i ocupació.
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.

Palma, a 10 de novembre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

J)
RGE núm. 8456/15, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels canals
catalans de televisió.
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.
Com pensa la Sra. Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura recuperar els canals catalans de
televisió Súper 3, Canal 33 i 3/24?
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Palma, a 10 de novembre de 2015.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

N)
RGE núm. 8460/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura dels
centres de salut els horabaixes.

K)
RGE núm. 8457/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de la
quantia per a la finalització de les obres de Palau de
Congressos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, com pensa el seu govern fer efectiva
l'obertura dels centres de salut els horabaixes?
Palma, a 10 de novembre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Com pensa fer front la Conselleria de Turisme al pagament
restant de 16.000.000 d'euros per a la finalització de les obres
del Palau de Congressos de Palma?
O)
Palma, a 10 de novembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

L)
RGE núm. 8458/15, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de bestretes a compte del model de finançament dels
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears fer efectives les
bestretes a compte del model de finançament dels consells
insulars pendents de pagament?
Palma, a 10 de novembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

M)
RGE núm. 8459/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de l'emissari
de la Platja de Talamanca.
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 és l'estat de tramitació del canvi de l'emissari de la
Platja de Talamanca?
Palma, a 10 de novembre de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

RGE núm. 8462/15, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta de les Illes Balears, relativa
a partida Turisme i ecotaxa.
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.
Si part de l'ecotaxa ha de ser finalista, per què els
pressuposts de Turisme no s'incrementen a l'exercici 2016?
Palma, a 11 de novembre de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

P)
RGE núm. 8463/15, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi proposta per les Illes
Balears, relativa a programació i difusió d'arts escèniques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina previsió té el Govern de les Illes per potenciar la
creació, la programació i la difusió de les companyies d'arts
escèniques de Balears dins el nostre territori, a la resta de
comunitats autònomes i a l'exterior?
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

traslladar, de Mallorca a Eivissa, prospectes electorals de partit
amb doblers públics.

Ordre de Publicació

El PP va finançar ilAlegalment les eleccions autonòmiques
de 2007, va utilitzar l’estructura i els recursos de la CAIB, i va
fer despeses en B que podrien vulnerar la llei electoral i la llei
de partits.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2015, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 8276/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa al finançament ilAlegal
de la campanya electoral del PP l'any 2007.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Ple.
Segons la confessió de l’exgerent del PP, Fernando Areal,
la campanya electoral de 2007 es va finançar de forma ilAlegal.
Concretament Areal ha explicat davant els tribunals de justícia
que es van pagar 72.000 euros en negre a l’empresa Nimbus
Comunicación en concepte de publicitat electoral (insercions
a premsa, falques de ràdio o publireportatges).
Aquesta actuació suposaria, de confirmar-se, la confessió
d’un delicte fiscal, però també d’un possible delicte electoral.
Efectivament, com es pot veure a l’Informe de la Sindicatura de
Comptes de les eleccions de 2007, el límit de despeses de
publicitat en premsa i ràdio establert legalment (article 58
LOREG) és de 134.365,11 euros, i les despeses que s’han
considerat a l’efecte del límit en premsa i ràdio, és de
124.981,44 euros. És a dir que, segons l’Informe de
fiscalització, el PP no va superar el límit, amb 9.383,67 euros
per davall de l’establert. En canvi, emperò, si la confessió feta
per Areal es confirma judicialment, amb despeses per valor de
72.000 euros en negre en conceptes d’insercions a premsa,
s’hagués superat el límit i per tant s’hagués incomplert la Llei
de règim electoral. Les conseqüències en aquest sentit són molt
clares (Llei electoral):
"Artículo 153
3. A las infracciones electorales consistentes en la
superación por los partidos políticos de los límites de gastos
electorales les será de aplicación lo previsto en la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos."
I a la Llei de finançament de partits s’estableixen les
infraccions i les sancions corresponents.
En qualsevol cas, tant si ha prescrit com si no, si és cert que
s’ha incomplert la Llei electoral, el PP ha de retornar la
subvenció pública per valor de 1.107.256,63 euros.
En aquest sentit no es pot oblidar que el PP ja va ser
condemnat, via sentència del Cas Scala, a pagar 10.585 euros
més interessos per rescabalar els recursos que va gastar el
Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears en

Per tot l’exposat, els grups parlamentaris MÉS per Menorca
i MÉS per Mallorca fan les següents propostes de resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a revisar i actualitzar en el menor
temps possible, l’auditoria i l’informe de fiscalització externa
relativa a la comptabilitat electoral del PP de l’any 2007, en
base als fets provats i condemnats, tant en la sentència de
l’Audiència Provincial de Palma sobre el cas Scala, com en
altres sentències que es puguin derivar de casos que en aquests
moments es tramiten, com és el cas pel qual l’exgerent del PP,
Fernando Areal, ha confessat el pagament en negre de part de
la campanya electoral del PP.
El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal de
Comptes a actuar per tal de garantir que s’ha complert la
legalitat en el procés electoral de l’any 2007, arran de la
sentència de l’Audiència Provincial de Palma sobre el cas Scala
i d’altres sentències que es puguin derivar de casos que en
aquests moments es tramiten, i que posin en evidència que el
comptes electorals del PP d’aquest any van incomplir la
legislació electoral.
El Parlament de les Illes Balears, en el cas que l’Informe de
la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes posin de
manifest l’incompliment de la llei electoral en la comptabilitat
electoral del PP de l’any 2007, insta el G overn de les Illes
Balears a solAlicitar un informe al Consell Consultiu de les Illes
Balears sobre la nulAlitat del pagament de la subvenció electoral
i el corresponent retorn d'aquesta.
Palma, a 3 de novembre de 2015.
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).
David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).

B)
RGE núm. 8405/15, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos Partido de la Ciudadanía), relativa a ús de la
llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes amb
n ec essita ts ed u ca tive s esp ec ia ls, a m b p ro b lem es
d'aprenentatge i/o de recent incorporació.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, des del partit polític Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
L'atenció especial als alumnes mes desfavorits, aquells amb
necessitats educatives especials i/o amb problemes
d'aprenentatge, és un principi educatiu fonamental, un principi
pedagògic i un dret bàsic de l'alumne.
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La legislació educativa espanyola presta especial protecció
a aquells alumnes amb necessitats educatives especials i als
alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
Aquesta atenció és considerada com un principi educatiu
fonamental per l'article 4 de la Llei O rgànica 2/2006, de 3 de
maig, d'Educació (d'ara endavant LOE), no alterat per la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de Millora de la Qualitat
Educativa (d'ara endavant LOMCE), que estableix al seu
apartat 3:
"Sense perjudici que al llarg de l'ensenyament bàsic es
garanteixi una educació comuna per als alumnes, s'adoptarà
l'atenció a la diversitat com a principi fonamental. Quan tal
diversitat ho requereixi, s'adoptaran les mesures
organitzatives i curriculars pertinents, segons el que es
disposa en la present llei".
Aquesta atenció és també un principi pedagògic, segons
l'article 19.1 de la LOE, no alterat per la LOMCE, que inclou
entre els principis pedagògics de l'ensenyament primari
l'"especial èmfasi en l'atenció a la diversitat de l'alumnat, en
l'atenció individualitzada, en la prevenció de les dificultats
d'aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de
reforç tan aviat com es detectin aquestes dificultats".
Aquesta atenció és també un dret bàsic de l'alumne. La
disposició final primera, apartat 3 de la LOE, no alterada per la
LOMCE, modifica l'article 6 de la de la Llei Orgànica 8/1985,
de 3 de juliol , reguladora del Dret a l'Educació (d'ara endavant
LODE), i queda redactat de la següent manera: "Es reconeixen
als alumnes els següents drets bàsics:
"( .. ) h) A rebre les ajudes i els suports precisos per
compensar les mancances i els desavantatges de tipus
personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment
en el cas de presentar necessitats educatives especials, que
impedeixin o dificultin l'accés i la permanència en el
sistema educatiu".
És obligació de les autoritats educatives disposar dels
recursos necessaris per fer efectius el principi educatiu
fonamental, el principi pedagògic i el dret bàsic que assisteix
als alumnes amb necessitats educatives especials i/o amb
problemes d'aprenentatge de rebre atenció diferenciada i
individualitzada.
Les administracions educatives tenen l'obligació de procurar
solucions específiques per millorar el seu rendiment, i així ho
disposa l'article 26.5, de la LOE, no alterada per la LOMCE:
"Així mateix, correspon a les administracions educatives
regular solucions específiques per a l'atenció d'aquells
alumnes que manifestin dificultats especials d'aprenentatge
o d'integració a l'activitat ordinària dels centres, dels
alumnes d'alta capacitat intelAlectual i dels alumnes amb
discapacitat".
Les administracions educatives també estan obligades a
prestar a aquests alumnes una atenció diferent a l'ordinària, tal
com indica l'articulo 47 de la LOMCE, pel qual es modifica
l'article 71.2 de la LOE:
"Correspon a les administracions educatives assegurar els
recursos necessaris perquè els alumnes i alumnes que
requereixin una atenció educativa diferent a l'ordinària, per
presentar necessitats educatives especials, per dificultats
especifiques d'aprenentatge, TDAH, per les seves altes

capacitats intelAlectuals, per haver-se incorporat tard al
sistema educatiu, o per condicions personals o d'història
escolar, puguin aconseguir el màxim desenvolupament
possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els
objectius establerts amb caràcter general per a tot
l'alumnat".
Les administracions educatives han d'assegurar la
participació dels pares en les decisions sobre els processos
educatius d'aquests alumnes. Així ho diu taxativament l'article
71.4 de la LOE, no alterat per la LOMCE:
"Correspon a les administracions educatives garantir
l'escolarització, regular i assegurar la participació dels pares
o tutors en les decisions que afectin l'escolarització i els
processos educatius d'aquest alumnat. Igualment els
correspon d'adoptar les mesures oportunes perquè els pares
d'aquests alumnes rebin l'adequat assessorament
individualitzat, així com la informació necessària que els
ajudi en l'educació dels seus fills".
És obligació de les administracions educatives disposar dels
mitjans i materials precisos per a l'atenció d'aquests alumnes,
tal com indica l'article 72.1 de la LOE, no alterat per la
LOMCE:
"Per aconseguir les finalitats assenyalades en l'article
anterior, les administracions educatives disposaran del
professorat de les especialitats corresponents i de
professionals qualificats, així com dels mitjans i materials
precisos per a l'adequada atenció a aquest alumnat."
També és obligació dels centres educatius comptar amb
l'organització escolar necessària i realitzar les adaptacions
curriculars precises per atendre a aquests alumnes. L'article
72.3 de la LOE, no alterat per la LOMCE, així ho indica:
"Els centres comptaran amb la deguda organització escolar
i realitzaran les adaptacions i diversificacions curriculars
precises per facilitar a tot l'alumnat la consecució de les
finalitats establertes".
Pel que fa a les administracions educatives, també tenen
l'obligació de prestar especial atenció als alumnes
d'incorporació tardana.
Les administracions educatives tenen l'obligació de prestar
a aquests alumnes d'incorporació tardana una atenció diferent
a l'ordinària, tal com estableix l'article 71.2 de la LOMCE:
"Correspon a les administracions educatives assegurar els
recursos necessaris perquè els alumnes i alumnes que
requereixin una atenció educativa diferent a l'ordinària, per
presentar necessitats educatives especials, per dificultats
específiques d'aprenentatge, TDAH, per les seves altes
capacitats intelAlectuals, per haver-se incorporat tard al
sistema educativa, o per condicions personals o d'història
escolar, puguin aconseguir el màxim desenvolupament
possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els
objectius establerts amb caràcter general per a tota
l'alumnat".
Aquesta atenció ha d'atendre les circumstàncies, el
coneixement i l'historial acadèmic d'aquests alumnes
d'incorporació tardana, i així ho disposa l'article 78.2, de la
LOE, no alterat per la LOMCE:
"Les administracions educatives garantiran que
l'escolarització de l'alumnat que accedeixi de forma tardana
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al sistema educatiu espanyol es realitzi atenent les seves
circumstàncies, coneixements, edat i historial acadèmic, de
manera que es pugui incorporar al curs mes adequat a les
seves característiques i coneixements previs, amb els
suports oportuns, i d'aquesta forma continuar amb
aprofitament la seva educació".

o tutors en les decisions que afectin l'escolarització i els
processos educatius d'aquest alumnat. Igualment els
correspon adoptar les mesures oportunes perquè els pares
d'aquests alumnes rebin l'adequat assessorament
individualitzat, així com la informació necessària que els
ajudi en l'educació dels seus fills".

D'altra banda, la llengua vehicular materna és un instrument
necessari per fer efectius el principi educatiu fonamental, el
principi pedagògic i el dret bàsic que assisteix els alumnes amb
necessitats educatives especials, amb problemes d'aprenentatge
i /o d'incorporació tardana de rebre atenció diferenciada i
individualitzada.

Els alumnes d'integració tardana amb mancances
lingüístiques han de rebre programes específics que els ajudin
en la seva formació. En aquest sentit s'ha d'interpretar l'article
79.1, de la LOE, no alterat per la LOMCE:
"Correspon a les administracions educatives desenvolupar
programes específics per als alumnes que presentin greus
mancances lingüístiques o en les seves competències o
coneixements bàsics, a fi de facilitar la seva integració en el
curs corresponent".

Segons la UNESCO, la llengua materna, per a qualsevol
nin, és la idònia per iniciar-se en l'aprenentatge escolar i
consolidar-ho. Si això és cert per a un nin sense problemes
d'aprenentatge, encara ho és més per a tots aquells alumnes que
parteixen amb desavantatges respecte dels altres, els més
desfavorits per la sort, és a dir, els que presenten necessitats
educatives, problemes d'aprenentatge o s'incorporen
tardanament al sistema educatiu sense tenir coneixement de
l'idioma en què aquest s'imparteix.
En aquesta línia cal interpretar també l'article 18.1, de la
Llei 3/1986, de normalització lingüística de Balears: "Els
alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva
llengua, sigui la catalana o la castellana". Encara que aquest
article limita el dret al primer ensenyament, és obvi que la raó
per la qual el legislador decideix atorgar aquest dret és el
reconeixement que la llengua materna és fonamental en
l'aprenentatge del nin com més desvalgut i exposat al fracàs es
troba, en els seus primers anys d'escola. De la mateixa manera,
els alumnes amb necessitats especials, amb dificultats
d'aprenentatge i/o d'incorporació tardana sense coneixement de
la llengua autonòmica i amb coneixement de la llengua
castellana s'han d'entendre com alumnes desvalguts i exposats
al fracàs.
La Llei 3/1986, de normalització lingüística de Balears, diu
en el seu article 24.4, que les circumstàncies familiars de cada
alumne aconsellaran l'ús de la llengua vehicular que millor
contribueixi al seu desenvolupament:
"Els centres d'educació especial per a alumnes amb
deficiències psíquiques o sensorials, en l'aprenentatge s'ha
d'usar com a llengua instrumental aquella que, tenint en
compte les circumstàncies familiars de cada alumne,
contribueixi millor al seu desenvolupament".
Encara que aquest article es refereix als centres d'educació
especial per a alumnes amb deficiències psíquiques o
sensorials, convé fer extensiu aquest principi a tots els alumnes
amb necessitats educatives especials i problemes
d'aprenentatge, problemes gairebé sempre associats a
problemes neuronals, sensorials o psíquics.
L'elecció de la llengua vehicular, fonamental en el procés
educatiu d'un alumne, és un assumpte en el qual els pares han
de ser tinguts en compte. Les administracions educatives han
d'assegurar la participació dels pares en les decisions sobre els
processos educatius d'aquests alumnes. Així ho diu
taxativament l'article 71.4, de la LOE, no alterat per la
LOMCE:
"Correspon a les administracions educatives garantir
l'escolarització, regular i assegurar la participació dels pares

Així mateix, la majoria dels pedagogs, psicòlegs i
estudiosos de l'educació coincideixen a posar de manifest els
perjudicis educatius que reporta a l'alumne iniciar i consolidar
l'aprenentatge en la seva llengua no materna, especialment en
els nins mes petits i en els alumnes amb problemes
d'aprenentatge. L'ensenyament en llengua no materna és un
obstacle afegit a les seves deficiències naturals. Aquesta és la
tesi, per exemple, dels lingüistes Thomas i Cullier, Jeff Siegel
(1996) o Alain Bentolila, que destaquen els beneficis educatius
de la instrucció en llengua materna a l'escola primària.
Successius informes de la UNESCO -institució que
commemora cada 21 de febrer, des de 1999, el Dia
Internacional de la Llengua Materna- recomanen l'ensenyament
primer en la llengua materna com el mètode idoni per a
l'aprenentatge dels nins.
L'administració educativa balear, obligada per llei (article
26.5 de la LOE i article 71 de la LOMCE) a procurar per a
aquests alumnes, solucions específiques i atenció diferent a
l'ordinària, mai no ha intentat considerar la llengua materna
com una solució específica i com a recurs d'atenció diferent. En
conseqüència, el sistema educatiu balear actual no ha establert
cap programa lingüístic específic en llengua materna per als
alumnes amb problemes d'aprenentatge, amb necessitats
educatives i d'incorporació tardana.
Per tots aquests motius Ciutadanos-Partido de la Ciutadanía,
a través del Grup Mixt presenta la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
escometre les reformes normatives necessàries per:
1. Garantir que, en el cas dels alumnes amb necessitats
educatives especials, s'imparteixin en llengua materna almenys
les matèries o assignatures troncals, sempre que aquesta llengua
materna sigui cooficial i la mesura compti amb l'aprovació dels
pares.
2. Garantir que, en el cas dels alumnes amb problemes
d'aprenentatge, s'imparteixin en llengua materna almenys les
matèries o assignatures troncals, sempre que aquesta llengua
materna sigui cooficial i la mesura compti amb l'aprovació dels
pares.
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3. Garantir que, en el cas dels alumnes d'incorporació tardana
al sistema educatiu balear, s'imparteixin en llengua materna
almenys les matèries o assignatures troncals, sempre que
aquesta llengua materna sigui cooficial i la mesura compti amb
l'aprovació dels pares. Aquesta garantia hauria de mantenir-se
durant un mínim de tres anys.
Palma, a 9 de novembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
El portaveu suplent:
Xavier Pericay i Hosta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de novembre de 2015, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 8373/15, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a suport al poble sahrauí, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
Dia 6 de novembre es compleixen quaranta anys de la
"M arxa verda" que va posar fi a la presència espanyola al
territori del Sàhara Occidental sense que pogués concloure el
procés de descolonització que estava en curs en el marc de
Nacions Unides i que va provocar que milers de sahrauís es
veiessin obligats al desterrament en els campaments de
refugiats del desert algerià.
Quaranta anys després, les perspectives de canvi per a
aquesta població i, de forma més general, de desbloqueig del
conflicte són lamentablement mínimes. La falta d'atenció
internacional que rep contribueix dia a dia a legitimar l'estatus
quo i per tant a minar les esperances d'autodeterminació del
poble sahrauí.
La Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides de 29 d'abril de 1991, per la qual es creava la M issió
pel Sàhara Occidental MINURSO i en la qual el M arroc i el
Front Polisari acordaven un període de transició per a la
realització d'un referèndum on el poble sahrauí triaria entre la
independència o la seva integració al Marroc, continua sense
complir-se gairebé 25 anys després.

Les Nacions Unides (NNUU) van estendre novament el
mandat de la MINURSO per un any més, encara que sense cap
referència expressa a la protecció dels drets humans del poble
sahrauí els membres del qual continuen sofrint de manera
contínua violacions sistemàtiques dels seus drets humans
mentre espera que es compleixin aquestes obligacions
assumides en el marc del dret internacional.
Aquestes violacions de drets humans no són puntuals. Així
s'ha pronunciat el secretari general de les Nacions Unides, que
en el seu informe sobre el Sàhara Occidental de 2015 indica
que les oficines del Consell Nacional de Drets Humans van
rebre 415 queixes de presumptes violacions dels drets civils,
polítics, econòmics i socials. També organitzacions
internacionals de reconeguda independència com Amnistia
internacional han constatat, entre 2010 i 2014, almenys 173
casos de tortures, tant al territori marroquí com al Sàhara
Occidental. Els mètodes de tortura i altres maltractaments que
ha documentat AI abasten des de pallisses tècniques d'asfixia
i ofegament, així com violència psicològica i sexual, incloses
amenaces de violació i, en explicades ocasions, violacions. Si
bé el govern del M arroc va prohibir la tortura a la seva recent
modificació del Codi Penal de 2006 i de la Constitució el 2011,
les pràctiques no han cessat.
La llibertat d'expressió del poble sahrauí i les seves
reivindicacions d'autodeterminació també són constantment
reprimides. Activistes polítics, manifestants, defensors de drets
humans i treballadors dels mitjans de comunicació s'enfronten
a restriccions que afecten els seus drets a la llibertat
d'expressió, associació i reunió i freqüentment són detinguts i
perseguits. Les autoritats marroquines no permeten les protestes
i reunions, que són dispersades per la força segons reporten
moltes organitzacions.
A més, en els campaments de Tindouf a la regió de Mhiriz
d'Algèria, que en el seu moment van acollir els sahrauís que
van fugir de Sàhara Occidental al moment de la seva annexió
pel Marroc, continua sense existir una vigilància independent
i regular que garanteixi la protecció dels drets humans d'aquells
sahrauís que allí resideixen. Les NNUU, en el seu informe del
secretari general de 2015, ha posat de manifest que els sahrauís
suporten unes severes condicions de vida com a resultat de la
reducció de l'ajuda humanitària internacional, en els
campaments de la qual persisteix una situació de desocupació
crònica i escasses oportunitats de generar ingressos.
El ja esmentat informe constata que existeix un alt nivell de
descontentament entre la població sahrauí. El poble sahrauí s'ha
manifestat en moltes ocasions durant aquest 2015 reclamant
l'atenció de la comunitat internacional respecte dels seus
problemes socioeconòmics, de protecció de drets i demandes
polítiques, inclòs el dret a l'autodeterminació, posant l'accent en
la falta d'oportunitats d'ocupació per a la joventut.
El govern del Marroc incompleix les seves obligacions
reconegudes en el dret internacional i no afavoreix una
consecució d'una sortida pacífica i justa a la situació que ja
dura 40 anys. Segons un informe filtrat del Departament
d'Operacions de Manteniment de la Pau (DPKO), el govern del
Marroc hauria intentat convèncer les NNUU perquè miressin
a un altre costat, fent donacions importants a l'oficina de les
Nacions Unides de l'Alt Comissionat per als drets humans
(ACNUDH) amb la intenció expressa d'influir les decisions
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d'aquest organisme, pressionant per cancelAlar missions de
recerca a l'àrea per alts funcionaris i tractant de detenir un
mandat de l'ONU dirigit a vigilar els abusos de drets humans.
El Grup Parlamentari Podem és conscient de la
responsabilitat històrica d'Espanya en el Sàhara Occidental i de
la sensibilitat d'aquesta qüestió per a l'opinió pública espanyola
que, més enllà de tota tendència ideològica, és sensible a
aquesta causa.
Per tot això el Grup Parlamentari Podem Illes Balears
presenta la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a requerir al Govern de l'Estat que:
1. Assumeixi un paper més actiu en el marc del Consell de
Seguretat de Nacions Unides (del qual Espanya és membre no
permanent per al bienni 2015-2016) impulsant la presa de
decisions i l'aprovació de resolucions dirigides a trobar una
solució política, pacífica, duradora i immediata, sota la
premissa de la lliure determinació del poble sahrauí en el marc
dels principis i les disposicions de la Carta de Nacions Unides.
2. Realitzi els esforços necessaris perquè es reprenguin el més
aviat possible les negociacions entre les parts, suspeses en
2012.
3. Vetlli pel respecte integral dels drets humans al territori del
Sàhara Occidental, emplaçant al fet que es doti la missió de pau
de Nacions Unides (M INURSO) d'un mandat per a la
supervisió dels drets humans que en l'actualitat no té.
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Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Atès que la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de
les Illes Balears, a l’article 45 diu que el Comitè d’Avaluació
de Necessitats de Serveis Socials és l’òrgan tècnic encarregat
d’estudiar les necessitats socials de la població i d’avaluar
l’eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials.
Atès que aquest Comitè el componen persones expertes que
designen el Govern de les Illes Balears i les altres
administracions competents en matèria de serveis socials.
Davant la urgent necessitat de conèixer i avaluar la situació
i l'evolució de les condicions de vida de la població, la realitat
dels diferents colAlectius i l'evolució dels fenòmens i processos
socials que afecten la qualitat de vida de les persones i la
cohesió social de cada una de les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear el més aviat possible, el Comitè d’Avaluació de
Necessitats de Serveis Socials amb la participació dels millors
experts i professionals de les diferents administracions de la
CAIB i convidar també experts de les entitats del tercer sector.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el més aviat possible un estudi
de la situació de pobresa a les nostres illes per tal de conèixer
amb detall la situació econòmica, social i psicològica de les
famílies i les persones mes afectades per la crisi.

4. Promogui un seguiment actiu de la legalitat de les pràctiques
d'explotació dels recursos naturals al territori sahrauí.

Palma, a 4 de novembre de 2015.
El diputat:
Jaume Salas i Garau.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

5. Augmenti les partides d'ajuda humanitària amb els
campaments a Tinduf, donada la precarietat que sofreixen
actualment que s'ha vist a més potenciada per les recents
inundacions que han destrossat entre 7.000 i 11.500 llars; i doni
suport a programes de formació i mobilitat de la població
sahrauí.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
6. Afavoreixi l'accés a la nacionalitat espanyola per part de la
població sahrauí que així ho desitgi.
Palma, a 6 de novembre de 2015.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.

B)
RGE núm. 8378/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació del Comitè d'avaluació de necessitats de
serveis socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

A)
A la Pregunta RGE núm. 5618/15, presentada per la
diputada Sra. Isabel M aria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució del
projecte "escaparate inteligente".
El PTI/TIP és un sistema d'emmagatzematge i distribució
d'informació estructurada, en base a criteris geogràfics i
turístics, que permet registrar les dades relacionades amb tots
els recursos presents a les Illes Balears. Els recursos es poden
donar en forma de descripció, fitxers multimèdia o fitxers SIG.
El principal objectiu del TIE és el de proporcionar un
programari per a l'emmagatzematge de la informació pertanyent
als diferents recursos turístics així com empreses presents a les
Illes Balears, aquest programari possibilita que diferents
usuaris puguin donar d'alta, editar i eliminar la informació.
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La informació emmagatzemada es troba en el núvol
(CLOUD Internet) i les diferents aplicacions de programari a
través de les quals s'edita la informació també s'executen en
aquest mateix entorn. L'edició dels continguts es realitza a
través d'un programari d'Oracle, concretament W ebCenter
Sites, es tracta d'un gestor de continguts (CMS) que s'executa
en el núvol i és possible accedir-hi a través de qualsevol
navegador.
Al llarg de l'any 2015 es generà la principal la producció i
dissenys d'aquesta plataforma i es desenvoluparen els principals
components vinculats al projecte (gestor de continguts CM S,
estor d'elements multimèdia DAM, servei REST, App per a
dispositius mòbils IOS/Android (Amfitrió), programari per a
entorns firals (Oficina Turística Virtual). Els diferents
components es troben operatius, encara que ni la pàgina web
IllesBalears.travel ni l'App per a mòbils es troben en mode de
producció.
Al llarg del 2016 es determinaran els continguts es volen
presentar tant al portal web com a l'App es començarà al intuir
el gruix important dels continguts, així com la revisió dels
actualment introduïts. D'altra banda es durà a terme un anàlisis
complet d'un màrqueting de continguts per a la preparació de
la informació que es presentarà, comptant amb la participació
d'altres interlocutors, especialment, consells insulars.
Donada la complexitat del projecte, s'ha considerat que al
llarg del proper any, també serà necessari tant el
desenvolupament de noves aplicacions que donin suport a la
plataforma principal, com la correcció de les principals eines
utilitzades. A partir del llançament de la plataforma, amb la
incorporació dels continguts, es podran abordar amb més
profunditat altres aspectes essencials relacionats amb el
projecte com són els relacionats amb les dades obertes, que fins
l'actualitat no s'han tractat específicament ni emprant un entorn
real, ja que no s'ha entrat en mode de producció.
Palma, 8 d'octubre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 5683/15, presentada pel diputat
Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centres sociosanitaris.
Atès que no s'han construït centres sociosanitaris des de
2011, per a determinar el cost mitjà s'han calculat les inversions
realitzades a cada una de les illes. Per a determinar el cost mitjà
del manteniment dels centres sociosanitaris s'han utilitzat les
despeses realitzades a 2014 i 2015:
A la taula següent es recullen els imports corresponents:

M allorca
M enorca
E ivissa
F orm entera

Inversió cost m itjà m 2

M antenim ent cost m itjà m 2

1.145
1.022
1.548
1.992

13,21
assumit pel C onsell
12,69
assumit pel C onsell

A data d'avui, es té la previsió d'obrir el centre de Dia de
Travessia de Jesús, al municipi de Palma, el proper juliol de
2016.
Palma, 14 d'octubre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 5849/15 a 5853/15, presentades
per la diputada Sra. Maria Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a pacients
Fundació Kovacs dels anys 2011 a 2015.
Taula amb el detall per mes.
El preu per intervenció de neurorreflexoteràpia va ser de
630,56 i fins el novembre de 2013 i a partir d'aquest mes el
preu va ser de 521,00 i.
Palma, 14 d'octubre de 2015.
La consellera de Salut:
Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 5630/15, presentada per la
diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a docents amb funcions administratives.

Ordre de Publicació
E)

D'acord amb les dades proporcionades pel departament de
Recursos Humans, hi ha 67 docents de carrera treballant a la
conselleria. Això suposa una reducció de 4 respecte al curs
anterior. Aquests docents de carrera realitzen tasques
relacionades amb la docència.
Palma, 14 d'octubre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

A les Preguntes RGE núm. 5944/15 a 5946/15, presentades
per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones amb dret a
prestació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència
maig, juny juliol i agost 2015.
Com és conegut des d'1 de juliol la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears empra el nSISAAD com a sistema
d'informació. El nSISAAD és el programa d'IMSERSO i no
permet explotar les dades a les comunitats autònomes de forma
independent, cosa per la qual, depenem de la informació que
IMSERSO publica mensualment a la seva W EB, o bé fer una
solAlicitud per a cada una de les informacions que haguem de
menester.
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Respecte del desglossament per tipus de prestació, es fa
impossible quantificar de manera exacta pel fet que, fins que no
s'hagi signat el PIA, no se sap quina prestació tenen, encara que
siguin ja persones amb dret a prestació.
El títol i el text de la pregunta difereixen en el mes, per tant
es donarà contestació a maig i juny de 2015:
• Les persones amb dret a prestació a maig era de 13311 a
31 de juny de 2015 són 13274.
• Les persones amb dret a prestació a 31 de juliol de 2015
són 16822.
• Les persones amb dret a prestació a 30 d'agost de 2015 són
16822.
Palma, 14 d'octubre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 5947/15 a 5949/15, presentades
per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris del Sistema
d'Autonomia i Atenció a la Dependència maig, juny, juliol i
agost 2015.
Com és conegut des d'1 de juliol la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears empra el nSISAAD com a sistema
d'informació. El nSISAAD és el programa d'IMSERSO i no
permet explotar les dades a les comunitats autònomes de forma
independent, cosa per la qual, depenem de la informació que
IMSERSO publica mensualment a la seva W EB, o bé fer una
solAlicitud per a cada una de les informacions que haguem de
menester.
El títol i el text de la pregunta difereixen en el mes, per tant
es donarà contestació a maig i juny de 2015:

Prevenció i promoció
Teleassistència
Ajuda a domicili
Centres de dia
Atenció residencial
Vinculada servei
P.E. cures familiars
Total

Maig
60
0
123
956
2031
570
7770
11397

Juny
84
0
123
953
2041
620
7844
11558
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Atenció residencial:
Vinculada servei:
P.E. cures familiars:
Total:

1936
669
8012
11559

Palma, 14 d'octubre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 5950/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ordre de regulació de l'accés
al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per
trastorn mental greu.
L'ordre es va trametre al Consell Consultiu en data
29/06/2015 estant el Govern en funcions, per aquest motiu el
Consell Consultiu en data 17/07/2015 va considerar que s'havia
de tornar trametre per part del nou Govern.
En data 17/08/2015 des de la Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació es va trametre de nou el mateix text de l'Ordre
esmentada al Consell Consultiu.
Després de valorar de nou l'abast del decret 18/2014, de
concerts a l'àmbit dels serveis socials i atesa la situació
d'urgència en la concertació de places d'aquests tipus de servei
per a 2016, el passat 21/09/2015 es va desistir de la petició de
dictamen i reclamar l'expedient al Consell Consultiu.
Això suposa que s'aplicaran procediments de concertació
regulats per acte administratiu en què s'estableixin les
condicions d'accés i s'ordeni la llista d'espera. Posteriorment,
s'iniciarà la tramitació de l'expedient del decret que reguli
aquests procediments.
Tot per concertar les places corresponents a aquests serveis
dins el primer mes de l'any 2016.
Palma, 9 d'octubre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
H)

Prevenció i promoció:
Teleassistència:
Ajuda a domicili:
Centres de dia:
Atenció residencial:
Vinculada servei:
P.E. cures familiars:
Total:

Juliol
88
0
146
882
1913
707
8028
11623

Prevenció i promoció:
Teleassistència:
Ajuda a domicili:
Centres de dia:

Agost
86
0
132
862

A la Pregunta RGE núm. 5951/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a data de convocatòria del
Patronat de la Fundació d'Atenció a la Dependència i
Promoció de l'Autonomia Personal.
La data en què es va convocar el primer patronat de la
Fundació d'Atenció a la Dependència i Promoció de
l'Autonomia Personal va ser el 24/7/15.
Palma, 8 d'octubre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació

I)
A la Pregunta RGE núm. 5952/15, presentada per la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a data de la primera Junta
Rectoral del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials.

-

Diana de la Cuadra Menéndez - Singular
Antonio Bestard Rosselló - Nova Tv
Sebastià Munar Siquier - Tresques
Pablo Alcántara Manzanares - Ibiza-Pauxa films
Ángela Bosch Rius - Apaib
Palma, 19 d'octubre de 2015.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura:
Esperança Camps i Barber.

La data en què es va convocar la primera Junta Rectora del
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials va ser el
24/7/15.

Ordre de Publicació
Palma, 8 d'octubre de 2015.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació:
Fina Santiago i Rodríguez.

L)
A la Pregunta RGE núm. 6025/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatge de la consellera de Participació,
Transparència i Cultura.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5973/15, presentada pel diputat
Sr. Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a traspàs de competències en matèria de
turisme al Consell Insular d'Eivissa (II).
Al Decret 45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al
Consell Insular d'Eivissa de les funcions i serveis inherents a
les competències pròpies d'aquesta institució insular que
exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de promoció turística, es varen fer efectives
les quanties que rebran els consells en matèria de promoció
turística estimada 2015 i els anys successius. Aquestes
quantitats responen a un càlcul de fix i variable. El fix recull els
costs generals associats a les funcions i serveis corresponents,
el variable a la població flotant, places d'allotjament i afiliats a
la Seguretat Social.
El decret s'iniciava el 31 de maig i es varen efectuar les
transferències sense traspàs de personal.
Palma, 15 d'octubre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 6024/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatge de la consellera de Participació,
Transparència i Cultura.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura, al
seu viatge al Festival de Cinema de Sant Sebastià per assistir a
la presentació mundial de la pelAlícula "Isla Bonita" del director
Fernando Colomo, rodada a Menorca amb la colAlaboració del
Govern a través de la Illes Balears Film Comission, es va reunir
amb productores de les Illes, conduïdes per l'APAIB i
acreditades al festival de cinema:
-

Maria Lourdes Vives Tomàs - Mallorca Video
David Fernández - Mallorca Video
Miguel Eek Quesada - Palma Mosaic
Marta Castells - Palma Mosaic
Bárbara Ferrer Nadal - La Periférica

Des de la Conselleria es considera primordial poder ajudar
als creadors a obrir-se a nous mercats a través de cites
professionals com és el Festival de Cinema de Sant Sebastià, on
poden vendre els productes fets a les illes, trobar coproductors
per a noves creacions i promocionar les Balears com a plató per
a rodatges de fora. De fet, les conclusions aportades per la
delegació de productors de les Balears a Sant Sebastià,
coordinada a través de l'APAIB (Associació de Productores
Audiovisuals de les Illes Balears), asseguren que les reunions
de treball donen els seus fruits, materialitzats en acords per
enfortir el sector audiovisual de les Illes i ajudant a engrandir
un sector professional que en aquests moments es troba molt
malmès.
Per altra banda, la projecció de la pelAlícula Isla Bonita, que
rebé una ajuda de la Illes Balears Film Comission, va servir
d'exemple del que la feina d'aquest organisme públic pot fer per
a la projecció de les Illes com a plató pel sector audiovisual.
D'aquesta manera també queda palesa la importància de
l'assistència a festivals professionals amb projectes rodats a les
illes com a carta de presentació, en aquest cas de Menorca, i
així incentivar la proliferació dels projectes rodats a les
Balears.
El producte audiovisual balear guanys força gràcies a la
presència en circuïts professionals com el d'aquest festival. I és
per aquest motiu que, sempre tenint en compte les limitacions
pressupostàries, es mantindrà aquesta línia d'ajudes a la
internacionalització i la tasca de la Illes Balears Film
Comission.
Palma, 19 d'octubre de 2015.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura:
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 6026/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatge de la consellera de Participació,
Transparència i Cultura.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura, al
seu viatge al Festival de Cinema de Sant Sebastià per assistir a
la presentació mundial de la pelAlícula "Isla Bonita" del director
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Fernando Colomo, rodada a Menorca amb la colAlaboració del
Govern a través de la Illes Balears Film Comission va anar
acompanyada d'una persona, la senyora Itziar Lecea Llufriu,
responsable de comunicació de la conselleria.
Palma, 19 d'octubre de 2015.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura:
Esperança Camps i Barber.
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Palma, 14 d'octubre de 2015.
El conseller d'Educació i Universitat:
Martí Xavier March i Cerdà.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 6097/15, presentada pel diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'aparador turístic intelAligent (TIE) (II).

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 6027/15, presentada per la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatge de la consellera de Participació,
Transparència i Cultura.
El cost total del viatge de la consellera de Participació,
Transparència i Cultura al Festival de Cinema de Sant Sebastià
per assistir a la presentació mundial de la pelAlícula "Isla
Bonita" del director Fernando Colomo, rodada a Menorca amb
la colAlaboració del Govern a través de la Illes Balears Film
Comission, i la trobada amb productores de les Illes acreditades
al festival és de 1.117,64 i.
Palma, 19 d'octubre de 2015.
La consellera de Participació, Transparència i Cultura:
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 6076/15, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concert del batxillerat amb La Salle de
Maó.
Estimació de la despesa del concert del batxillerat de La
Salle Maó.
Pagament despeses funcionament per cada grup: 5.912,82.
Despeses professorat primer de batxiller: 1,91 (ràtio) x
1.751,92 (preu hora anual) x 24 (hores base sou concertada) =
80.308,01. No inclou la part que pugui correspondre per
antiguitat.
Total del primer any

86.220,83 i.

El conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme
d'Espanya i la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
finançament de la plataforma turística intelAligent, marcava
sense definir i sense calendaritzar, fins a set fases: Visió (1),
Definició (2), Disseny (3), Construcció (4), Implantació (5),
Comunicació (6) i Gestió del projecte (7).
Al llarg del 2016 es revisaran, seleccionaran i incorporaran
nous continguts que han de dotar d'informació al portal web
illesbalears.travel i a l'App desenvolupada (Amfitrion). D'altra
banda es durà a terme un anàlisi complet d'un màrqueting de
continguts que ha d'ajudar a presentar idòniament la multitud
d'informació que conté el CMS, comptant amb la participació
d'altres interlocutors, especialment, consells insulars.
Donada la novetat i complexitat del projecte, s'ha considerat
que al llarg del proper any, també serà necessari tant el
desenvolupament de noves aplicacions que donin suport a la
plataforma principal, com una possible correcció de les
principals eines utilitzades. A partir del llançament de la
plataforma, amb la incorporació dels continguts, es podran
abordar amb més profunditat altres aspectes essencials
relacionats amb el projecte com són els relacionats amb el "Big
Data", que fins l'actualitat no s'han tractat específicament ni
emprant un entorn real, ja que no s'ha entrat en mode de
producció.
Ara per ara s'està en procés de valoració i reestructuració el
PTI, del que s'haurà de revisar un gran volum de dades ja
introduïdes en diversos idiomes (o parcialment traduïdes), i
encara s'està avaluant el volum i l'esforç necessari en la tasca
d'introducció d'informació, així com les campanyes formatives
i informatives dels usuaris que utilitzaran la plataforma.
El projecte es troba en un moment de Construcció (4),
vinculant l'avanç de les tasques per a la seva consecució, amb
el programari inicial en fases.
Palma, 16 d'octubre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

El segon any s'incrementaria amb la quantitat 1,83 x
1.751,92 x 24= 76.944,32 més les despeses de funcionament
del segon grup, que farien un total 82.857,14 i.
Càlcul despesa interanual:
- 86.220,83 curs primer de batxillerat x 4 anys: 344.883,32 i
- 82.857,14 curs segon de batxillerat x 3 anys: 248.571,42 i
Total: això representa un cost per aquesta legislatura de
593.454,74 i sense comptar despeses per antiguitat del
professorat i sense comptar un cost específic de 7.375,12 i per
alumne de batxillerat científic per any.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 6100/15, presentada pel diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'aparador turístic intelAligent (TIE) (V).
El cost estimat, a dia d'avui de les feines efectuades és el
següent:
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Despesa efectuada en el projecte "Escaparate Inteligente"
Projecte "Aparador Turístic"
Concepte
Concurs IECISA
Convenis UIB 2014
Convenis UIB 2015
Despeses projecte 2012
Despeses projecte 2013
Despeses projecte 2014
Despeses projecte 2015 fins avui
Total

Import
1.451.727,75
300.000,00
300.000,00
63.936,81
169.424,23
51.423,50
28.525,80
2.365.038,09

Comptabilitzat fins a la data
Pendent de conformitat
Convenis UIB
Part pendent IECISA

1.853.420,86
511.617,23
511.420,86
211.617,23

Palma, 15 d'octubre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

informació pertanyent als diferents recursos turístics així com
empreses presents a les Illes Balears, aquest programari
possibilita que diferents usuaris puguin donar d'alta, editar i
eliminar la informació.
Al llarg del 2016 es determinaran els continguts que es
volen presentar tant al portal web com a l'App es començarà a
introduir el gruix important dels continguts, així com la revisió
dels actualment introduïts. D'altra banda es durà a terme un
anàlisi complet d'un màrqueting de continguts per a la
preparació de la informació que es presentarà, comptant amb la
participació d'altres interlocutors, especialment, consells
insulars.
Donada la complexitat del projecte, s'ha considerat que al
llarg del proper any, també serà necessari tant el
desenvolupament de noves aplicacions que donin suport a la
plataforma principal, com la correcció de les principals eines
utilitzades. A partir del llançament de la plataforma, amb la
incorporació dels continguts, es podran abordar amb més
profunditat altres aspectes essencials relacionats amb el
projecte com són els relacionats amb les dades obertes, que fins
a l'actualitat o s'han tractat específicament ni emprant un entorn
real, ja que no s'ha entrat en mode de producció.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 6102/15, presentada pel diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'aparador turístic intelAligent (TIE) (VII).
Plataforma Turística IntelAligent (també coneguda com a
"Aparador Turístic") deriva d'un conveni de colAlaboració
signat entre Turespaña i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'11 d'abril de 2011.
Les actuacions signades es podien executar en un termini de
3 anys de la signatura del conveni (23 de desembre de 2010) i
la justificació s'havia de realitzar en un termini màxim de 4
anys (23 de desembre de 2013).
S'autoritzen dues pròrrogues, 3 de gener de 2015 i 8 de
juliol de 2015. La darrera, signada aquest 2015, allarga el
termini d'execució de les actuacions de la Plataforma Turística
IntelAligent fins a desembre de 2016 i la justificació econòmica
fins a desembre de 2017.
Palma, 15 d'octubre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

Ara per ara s'està en procés de valoració i reestructuració
del PTI (altrament conegut com Aparador Turístic), del que
s'haurà de revisar un gran volum de dades ja introduïdes en
diversos idiomes (o parcialment traduïdes), i encara s'està
avaluant el volum i l'esforç necessari en la tasca d'introducció
d'informació, així com les campanyes formatives i informatives
dels usuaris que utilitzaran la plataforma. Ara per ara no és
possible determinar el calendari de llançament donat que es
troba en un moment d'avaluació i reconducció del projecte. No
es pot garantir la seva posada en marxa amb garanties abans del
2016.
Palma, 15 d'octubre de 2015.
El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 6117/15, presentada pel diputat
Sr. M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Palau de Marivent, 1.
S'han produït avanços per a l'obertura dels jardins del Palau
de Marivent al públic amb la creació d'una comissió de treball
que estudiarà les possibilitats d'obertura dels jardins i farà les
propostes corresponents.

S)
A la Pregunta RGE núm. 6103/15, presentada pel diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'aparador turístic intelAligent (TIE) (VIII).
El PTI/TIP és un sistema d'emmagatzematge i distribució
d'informació estructurada, en base a criteris geogràfics i
turístics, que permet registrar les dades relacionades amb tots
els recursos o actius turístics presents a les Illes Balears. Els
recursos es poden donar en forma de descripció, fitxers
multimèdia o fitxers SIG. El principal objectiu del TIE és el de
proporcionar un programari per a l'emmagatzematge de la

Palma, 26 d'octubre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 6118/15, presentada pel diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Palau de Marivent, 2.
El primer trimestre del 2016 es presentarà una proposta de
calendarització en funció de les propostes presentades per la
comissió de treball creada per l'estudi de l'obertura dels jardins.
Palma, 26 d'octubre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.
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d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, com a membre
del Comitè Executiu.
No consta a l'expedient que cap membre de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (funcionari)
formi part de cap òrgan de la Fundació.
No consta a l'expedient (Estatuts i acords del Patronat) el
pagament de dietes d'assistència.
No consta a l'expedient (Estatuts i acords del Patronat) el
pagament de dietes d'assistència.
Palma, 26 d'octubre de 2015.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria:
Iago Negueruela i Vázquez.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 6119/15, presentada pel diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Palau de Marivent, 3.
El cost estimat que preveu el Govern de les Illes Balears
que tindrà per a la comunitat autònoma l'obertura dels jardins
del Palau de Marivent al públic queda pendent de la proposta
que farà la comissió de treball creada per l'estudi de l'obertura
dels jardins.
Palma, 26 d'octubre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 6120/15, presentada pel diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Palau de Marivent, 4.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 6300/15, presentada per la
diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures en el SOIB.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria no ha manifestat
la no incorporació de personal a les oficines del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). El Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) és el competent en la matèria i per tant,
responsable de gestionar les prestacions per atur. En qualsevol
cas, informem que el SEPE i el SOIB treballen de manera
coordinada a través de reunions periòdiques posant en marxa
els dispositius específics més adients per fer front a la gestió de
la finalització de la temporada turística alta i que habitualment
s'han demostrat suficients per complir i atendre amb les tasques
i funcions dels que en són responsables.
Palma, 23 d'octubre de 2015.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria:
Iago Negueruela i Vázquez.

La proposta per a l'obertura dels jardins del Palau de
Marivent està en fase d'estudi (pendent de la comissió de
treball).

Ordre de Publicació
Palma, 26 d'octubre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

Z)
A la Pregunta RGE núm. 6378/15, presentada pel diputat
Sr. Baltasar Picornell i Lladó , del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a acomiadaments (5).
N'hi ha hagut els següents:

X)
A les Preguntes RGE núm. 6125/15 a 6130/15, presentades
pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a Fundació Balears Impulsa (I a VI).
L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha aportat a la Fundació Impulsa 7.500 i el 2014 en
concepte de dotació fundacional al moment de la seva
constitució al càrrec de la partida pressupostària 19101 721
A01 74500 00.
Hi ha un procediment obert en aquesta matèria.
L'expresident del Govern de les Illes Balears, José Ramón
Bauzá, com a president del Patronat, i l'anterior conseller

IBAVI: El número d'acomiadaments de treballadors de l'Institut
Balear de l'Habitatge que han estat declarats improcedents
judicialment entre el 31 de maig de 2011 i el 30 de setembre de
2015 és de quatre (4).
SFM: El número d'acomiadaments de treballadors dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca que han estat declarats improcedents
judicialment entre el 31 de maig de 2011 i el 30 de setembre de
2015 és de tres (3).
Palma, 23 d'octubre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.
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Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 6489/15 a 6493/15, presentades
pel diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a gas natural (1 a 5).
Per començar, cal aclarir que la retribució està regulada per
la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, però
a efectes de retribució va ser modificada pel RDL 8/2014, de
4 de juliol (mesures urgents econòmiques) publicat en el BOE
núm. 163 de 5/07/2014, en concret el capítol II del títol III
Mesures urgents en l'àmbit energètic, que determina la
sostenibilitat econòmica del sistema de gas natural, indicant
com es retribueixen les activitats regulades -articles 59 al 66 i
alguns annexos (annex X Metodologia de càlcul de la retribució
de l'activitat de distribució, i annex XI -ídem de la retribució de
les activitats de transport, regasificació i emmagatzematge
bàsic).
Per altra banda, la inversió i explotació de l'activitat de
distribució (que és la "implantació" prevista actualment a
Menorca) corre a càrrec totalment del distribuïdor (en el cas de
Menorca, Gas Natural Distribución (GND) va ser l'empresa
adjudicatària), que serà retribuït pel sistema gasista en funció
d'una metodologia (l'annex X esmentat abans).
És el Ministeri que reconeix els costos i determina la
retribució per a cada empresa distribuïdora (previ informe de
la Comissió Nacional de Mercats i Competència i altres òrgans
rellevants). La retribució prové dels ingressos del sistema
gasista, és a dir, de la part de les factures del gas a nivell de tot
l'estat que va cobrir els costos regulats.
Així doncs, (4) la font final del finançament és la retribució
que estableix la normativa que en cas de Menorca serà per a
l'empresa GND.
(3) No hi ha cap partida pressupostària als pressupostos de
les Illes Balears per a la gasificació de Menorca (ni de cap altre
lloc), atès que la inversió i explotació la realitza l'empresa
distribuïdora, que serà retribuïda mitjançant la regulació del
sistema.
(2) El cost s'ha dit abans corre a càrrec de l'empresa
distribuïdora, i per tant no disposem del pressupost exacte.
(1) Els tres projectes de gasificació (de les zones oest,
centre i est de Menorca) van ser adjudicats però encara han de
passar els tràmits ambientals individualment, per tant no hi ha
data concreta per a les obres.
Abans de l'estiu, GND va presentar la solAlicitud
d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública, amb
tota la documentació corresponent.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
(CMAIB) va emetre informes sobre l'abast del contingut dels
tres estudis d'impacte ambiental.
La següent passa de la tramitació de la gasificació de
Menorca és la presentació dels estudis d'impacte ambiental per
part de GND, que està prevista pels pròxims mesos. Aquests
hauran d'estar en exposició pública durant un mes, i se
solAlicitarà informe a les entitats afectades (pel tràmit ambiental
i tràmit de la declaració d'utilitat pública).

D'acord amb l'adjudicació que disposa GND, dins el termini
màxim de 6 mesos, a comptar des de l'autorització
administrativa, GND ha de presentar la solAlicitud d'execució.
Una vegada obtinguda l'autorització d'execució del projecte
per part de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, i si
correspon, llicència municipal d'obres, GND té un termini
inferior als tres mesos per a realitzar l'execució.
(5) Ja que es tracta d'un sector regulat, els i les usuàries del
gas natural subministrat a Menorca pagaran el mateix preu que
qualsevol usuari a la resta de l'Estat.
Els usuaris de menor consum (domèstics, restaurants, petits
comercials o tallers) podran escollir entre acollir-se a les tarifes
regulades TUR (tarifas de último recurso) o a preu lliure a
través de comercialitzadores.
Els usuaris de més consum ho hauran de fer a través de
comercialitzadores amb ofertes de preus més o manco
competitius, igual com s'ha dit abans a la resta de l'Estat.
Palma, 23 d'octubre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 6494/15, presentada pel diputat
Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a gas natural (6).
La nostra política en matèria d'energies renovables es bassa
en dos pilars. Per un costat l'aposta per un model energètic
retribuït i descentralitzat, per això hem començat per
l'autoconsum i la producció fotovoltaica sobre edificat. De fet,
ja estem treballant en simplificar els tràmits administratius per
permetre a particulars i empreses posar aquesta mesura en
marxa.
I per altra banda, treballarem amb la resta del Govern i
institucions per tal d'unificar i clarificar els criteris que
determinen si s'aprova o no un projecte renovable.
Palma, 23 d'octubre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 6612/15, presentada pel diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a constitució de la Comisión de coordinación de
aeropuerto.
No, ni tan sols en tenim constància de la seva creació. Per
tant, molt menys de la seva constitució.
Palma, 27 d'octubre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 6832/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps , del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rutes aèries Balears i
Europa.
Això no és competència del Govern.
Palma, 27 d'octubre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
Joan Boned i Roig.
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3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7147/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8323/15, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a llei per a l'aixecament de la congelació de
la carrera professional als sanitaris i recuperació progressiva a
partir de 2016, a tramitar davant la Comissió de Salut.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RG E núm. 6833/15, presentada per la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a passatgers residents que
hagin viatjat en la ruta Palma-Menorca.

Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
No consta a les nostres bases de dades ja que és
competència d'AENA.

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5088/15.

Palma, 27 d'octubre de 2015.
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:
Joan Boned i Roig.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8328/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
foment de la signatura de pactes locals per l'ocupació entre
diferents agents socials i econòmics dels municipis de les Illes
com a eina per poder promoure la creació d'una ocupació
estable i de qualitat, a tramitar davant el Ple.

Ordre de Publicació
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 8324/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Director General
d'Innovació i Comunitat Educativa, sobre la implementació de
la simplificació i la resolució anterior de l'inici de curs de les
convocatòries de les diverses línies d'ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2015, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Director General d'Innovació
i Comunitat educativa, sobre la implementació de la
simplificació i la resolució anterior de l'inici de curs de les
convocatòries de les diverses línies d'ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-17; i acorda de trametre'l a la Comissió
d'Educació, Cultura i Esport per tal que en resolgui.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 8288/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a copagament sanitari, per la pregunta RGE
núm. 8331/15, relativa a aturats de més de 45 anys.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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D)
Tramesa de la Proposició de llei RGE núm. 4821/15 a la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, i obertura del
termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2015, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra en sessió de dia 3 de novembre proppassat, la
proposició de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
Es Pi Proposta per les Illes Balears, de modificació de la Llei
3/1986, de normalització lingüística, d'acord amb l'establert a
l'article 131.6 del Reglament de la cambra, acorda de trametrela a la Comissió de Cultura, Educació i Esports i d'obrir un
termini perquè s'hi puguin presentar esmenes, que serà de 15
dies. Aquest termini finalitzarà dia 1 de desembre d'enguany.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
E)
Proposta de tramitació directa i en lectura única per a la
Proposició de llei RGE núm. 4281/15, relativa a la Comissió
general de consells insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre de 2015, oïda la Junta de Portaveus en sessió
del mateix dia, adopta formalment l'acord de proposar al Ple de
la cambra la tramitació directa i en lectura única d'aquesta
iniciativa.
Palma, a 11 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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