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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

10 de novembre de 2015, procedí a debatre el text de la Moció

RGE núm. 8233/15, relativa a política en matèria de

discapacitat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a la creació d’un itinerari vital i unificat per a les

persones amb discapacitat, coordinat des d’una única

administració, de forma que es garanteixi el desenvolupament

continuat de la persona mitjançant els diferents serveis."

A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

10 de novembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 4568/15, relativa a creació

d'una ponència per tal d'elaborar una proposta de text de la

llei del tercer sector, amb l'esmena RGE núm. 8376/15, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una

ponència parlamentària d'estudi en el si de la Comissió

d’Assumptes Socials i Drets Humans en la qual siguin presents

els diferents grups polítics i amb la qual puguin colAlaborar els

representants del tercer sector, amb l’objectiu d’elaborar, amb

el màxim consens possible, una proposta de text de proposició

de llei del tercer sector de Balears."

A la seu del Parlament, 16 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. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de novembre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm.

4562/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra

desnonaments.

Actuà com a interpelAlant el diputat Sr. Gabriel Company i

Bauzá i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el

Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned i

Roig. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 17 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de novembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen

a continuació:

A) RGE núm. 7884/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Palau de

Congressos, que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme.

B) RGE núm. 7868/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraccions laborals

detectades un cop realitzades les inspeccions, que contestà el

Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

C) RGE núm. 8282/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i

Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política

econòmica que fa el Govern de les Illes Balears, que contestà

el Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

D) RGE núm. 8289/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

material ortoprotètic, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

E) RGE núm. 8291/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

iniciativa legislativa popular de protecció del territori, que

contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

F) RGE núm. 8279/15, de la diputada Sra. Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa

paritària del sector públic instrumental, que contestà la Sra.

Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
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G) RGE núm. 8284/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació

dual per a colAlectius vulnerables, que contestà el Sr. Conseller

de Treball, Comerç i Indústria.

H) RGE núm. 8287/15, de la diputada Sra. Maria Antònia

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

Illes Balears, relativa a robatoris a Eivissa, que contestà la Sra.

Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

I) RGE núm. 8290/15, de la diputada Sra. Maria Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a nomenament d'una coordinadora assistencial d'atenció

a l'usuari de l'Ibsalut, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

J) RGE núm. 8281/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació dels

acords adoptats pel Consell de Govern, que contestà el Sr.

Conseller de Presidència.

K) RGE núm. 8283/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del

centre de Palma com a zona de gran afluència turística, que

contestà el Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

L) RGE núm. 8292/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a igualtat de drets

i oportunitats, que contestà el Sr. Conseller d'Educació i

Universitat.

M) RGE núm. 8275/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagament de convenis

2015 amb entitats sense ànim de lucre d'atenció a la

discapacitat, que contestà la Sra. Consellera de Serveis Socials

i Cooperació.

N) RGE núm. 8286/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

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

relativa a dades d'atur d'octubre, que contestà la Sra. Presidenta

del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 8331/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

aturats de més de 45 anys, que contestà la Sra. Presidenta del

Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 8285/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts de

la comunitat autònoma per a 2016, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de novembre de 2015, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.

8233/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en

matèria de discapacitat, amb el resultat següent: vots emesos

57, vots a favor 21, vots en contra 33 i abstencions 3.

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

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

núm. 5483/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

defensa de l'estat de dret i la cohesió d'Espanya, amb el resultat

següent: vots emesos 58, vots a favor 21, vots en contra 37 i

abstencions 0.

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

davant el Ple RGE núm. 8280/15.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 10 de novembre de 2015, quedà ajornada per a la propera

sessió plenària la pregunta esmentada, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les reserves

marines d'El Toro i Malgrats, atesa la petició del Govern

mitjançant l'escrit RGE núm. 8422/15.

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 11 de novembre de 2015, procedí a debatre el

text de la Proposició no de llei RGE núm. 6639/15, relativa a

escola de malalts, i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Salut a elaborar un projecte d'Escola de malalts.

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

Salut a posar en marxa una Escola de malalts.

A la seu del Parlament, 17 de novembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

La presidenta en funcions de la comissió:

Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de

novembre de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 7237/15, relativa a accions urgents de

millora d'abastiment d'energia elèctrica a l'illa de Formentera,

i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears que dins el seu àmbit competencial, continuï

exigint a Endesa Distribución Eléctrica, SLU totes les mesures

adients per garantir una major eficiència del funcionament de

la seva estació elèctrica a Formentera pel que fa a aïllament

acústic, reducció de les emissions a l'atmosfera i control de la

seva qualitat, així com qualsevol altra mesura que suposi un

millor rendiment ambiental de l'estació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d'Indústria, Energia i Turisme que demani la tramitació

d'urgència de tots els procediments administratius previstos en

la Llei 17/2013, de 29 d'octubre, de garantia de

subministrament en els sistemes insulars, i en el Decret

738/2015, de 31 de juliol, per tal d'agilitar les autoritzacions

que permetin la garantia de subministrament elèctric de qualitat

a l'illa de Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears trasllada al conjunt dels

senadors i senadores autonòmics, que en l'àmbit de la seva

potestat iniciïn les actuacions i gestions necessàries per facilitar

la tramitació per urgència de l'actuació referida en el punt

anterior.

A la seu del Parlament, 17 de novembre de 2015.

El secretari de la comissió:

Damià Borràs i Barber.

El president de la comissió:

Damià Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de

novembre de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 5841/15, relativa a inici de les gestions

per declarar Tagomago i els illots de Llevant com a reserva

natural i marina, i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

Illes Balears a iniciar les gestions, d’acord amb les demandes

de l’Ajuntament de Sta. Eulària des Riu i del Consell Insular

d’Eivissa, per a la declaració de Tagomago i els illots de llevant

com a Reserva Natural i Marina.

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

Illes Balears a assegurar la dotació de recursos necessaris per

a la gestió d’aquesta Reserva Natural i Marina de Tagomago i

els illots de llevant.

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

Illes Balears a iniciar les actuacions per garantir que les

activitats que ara s’hi desenvolupen no generin danys

irreparables a la futura reserva.

A la seu del Parlament, 17 de novembre de 2015.

El secretari de la comissió:

Damià Borràs i Barber.

El president de la comissió:

Damià Picornell i Lladó.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixences dels membres del Govern de les Illes

Balears i del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE

núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

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

Illes Balears i en relació amb el projecte de llei esmentat,

tengueren lloc les compareixences següents:
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Dia 3 de novembre de 2015:

• Del conseller de Presidència, acompanyat de la secretària

general; del director general de Coordinació; de les

directores generals de Relacions Institucionals i Acció

Exterior i de Relacions amb el Parlament; de la directora de

l'Institut Balear de la Dona i de la cap de Gabinet.

• De la consellera de Salut, acompanyada de la secretària

general; dels directors generals de Planificació, Avaluació

i Farmàcia, de Consum i del Servei de Salut; de les

directores generals de Salut Pública i Participació i

d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut; del secretari

general del Servei de Salut; de la cap de Gabinet; de la

responsable de Comunicació i de l'assessor tècnic.

Dia 4 de novembre de 2015:

• De la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,

acompanyada de la secretària general; dels directors

generals de Pressupost i Finançament, de Tresor, Política

Financera i Patrimoni i d'Emergències i Interior; del

director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública;

de l'interventor general, de la directora de l'Agència

Tributària de les Illes Balears; del cap de Gabinet; del cap

de Comunicació; i de l'assessora.

• Del conseller d'Educació i Universitat, acompanyat del

secretari general, dels directors generals de Planificació,

Ordenació i Centres, de Política Universitària i

d'Ensenyament Superior i d'Innovació i Comunitat

Educativa; de les directores generals de Personal Docent i

de Formació Professional i Formació del Professorat; del

cap d'Inspecció Educativa; de les caps de Gabinet i de

Premsa; i de l'assessora.

• De la consellera de Serveis Socials i Cooperació,

acompanyada  de la secretària general; del cap de Gabinet;

dels directors generals de Dependència, de Planificació i

Serveis Socials i de Cooperació; de la directora general de

Menors i Família; de les directores/gerents de la Fundació

d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de

l'Autonomia Personal de les Illes Balears i de la Fundació

Institut Socioeducatiu S'Estel; del director de l'Oficina de

Defensa dels Drets del Menor; de la cap de Premsa; i de dos

assessors.

• Del conseller de Treball, Comerç i Indústria, acompanyat

de la secretària general; de les directores generals de

Treball, Economia Social i Salut Laboral i de Comerç i

Empresa; dels directors generals de Política Industrial i

d'Ocupació i Economia; de la cap de Gabinet; del cap de

Premsa; de l'interlocutor parlamentari; i de l'assessor.

Dia 5 de novembre de 2015:

• Del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i

Turisme, acompanyat del secretari general; dels directors

generals de Fons Europeus i d'Innovació i Recerca; i de la

cap de Gabinet.

• Del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,

acompanyat de la secretària general; dels directors generals

d'Agricultura i Ramaderia, de Pesca i Medi Marí i

d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus; de les

directores generals de Recursos Hídrics i d'Espais Naturals

i Biodiversitat; dels directors gerents del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears i de l'Institut Balear

de la Natura; del cap de Gabinet; i de la cap de

Comunicació.

• Del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, acompanyat

de la secretària general; dels directors generals

d'Arquitectura i Habitatge, de Transports, d'Energia i Canvi

Climàtic i de Ports i Aeroports: del cap de Gabinet; de la

cap de Premsa; de l'assessor; i de l'interlocutor

parlamentari.

• De la consellera de Participació, Transparència i Cultura,

acompanyada de la secretària general; dels directors

generals de Participació i Transparència, de Cultura i

d'Esports i Joventut; de la directora general de Política

Lingüística; dels gerents de l'Institut Balear de la Joventut

i de la Fundació per a l'Esport Balear; de la responsable i de

l'adjunt de Comunicació; i de la cap de Gabinet.

Dia 6 de novembre de 2015:

• Del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, acompanyat del gerent de l'Ens Públic; dels

directors d'Informatius i d'IB3 Ràdio i del cap de

Comptabilitat.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

5970/15, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de

desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre

de 2015, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició

de llei esmentada.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 18 de novembre de 2015, d'acord amb el que disposa

l'article 117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el

Projecte de Llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial

l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o

l'equivalent, del mes de desembre de 2012, pel procediment

d'urgència.

Així mateix, la Mesa acorda d'obrir un termini simultani de

8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions,
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perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier

documental i per a presentació d'esmenes a tramitar davant la

Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Marc Pons i Pons, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 13 de

novembre de 2015, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

18. Acord d'aprovació del Projecte de llei de recuperació

parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional,

o l'equivalent, del mes de desembre de 2012

D'acord amb el que disposa el Reial decret llei 10/2015,

d''11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat

i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i

d'estímul a l'economia, el personal al servei de les

administracions públiques, per al qual es va suprimir la paga

extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de

desembre de 2012, pot recuperar una part equivalent a

quaranta-vuit dies d'aquesta paga, o el 26,23 %, segons els

colAlectius afectats en cada cas.

Doncs bé, és voluntat del Govern de les Illes Balears que

aquesta possibilitat es faci efectiva, i així es va pactar en la

sessió de la Mesa General d'Empleats Públics de

l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2015, de conformitat

amb el que disposa l'article 37.1 k de l'actual Text refós de la

Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial

decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. En el mateix sentit

s'han pronunciat la Comissió Interdepartamental de

Retribucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en

la sessió del dia 6 de novembre de 2015, i la Comissió de

Personal de l'Administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, en la sessió del dia 11 de novembre de 2015,

d'acord amb el que estableixen, respectivament, l'article 9 de la

Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 4 d del

Decret 91/2005, d'l de setembre, pel qual es crea la Comissió

Interdepartamental esmentada.

Atès tot això, a proposta de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, el Consell de Govern adopta

l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de recuperació parcial

l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o

l'equivalent, del mes de desembre de 2012, que s'adjunta a

aquest Acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el projecte de

llei esmentat i solAlicitar a la Mesa del Parlament que, de

conformitat amb l'article 145 del Reglament de la cambra,

proposi al Ple la tramitació directa i en lectura única si ho creu

convenient."

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears

que el projecte de llei esmentat es tramiti pel procediment

d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100 del

Reglament de la cambra, a fi que la recuperació parcial de la

paga que preveu el projecte de llei pugui tenir lloc de manera

efectiva l'any 2015."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 13 de novembre de 2015.

El secretari del Consell de Govern.

Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI DE RECUPERACIÓ PARCIAL

L’ANY 2015 DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I

L’ADDICIONAL, O L’EQUIVALENT, DEL MES DE

DESEM BRE DE 2012

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En compliment del que estableixen l’article 2 del Reial

decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, els

articles onzè i dotzè del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel

qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures

urgents en matèria de personal i administratives per a la

reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions

autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir

l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, varen

disposar la supressió de la paga extraordinària i l’addicional, o

l’equivalent, del mes de desembre de 2012, per a tot el personal

al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les

entitats instrumentals del sector públic autonòmic, i també per

als alts càrrecs.

El mateix s’ha de dir pel que fa a la reducció del

finançament de la paga extraordinària, o el concepte equivalent,

del personal docent no universitari dels centres privats

concertats de les Illes Balears, quant a l’àmbit de

l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb

fons públics, que va tenir lloc per mitjà de l’article catorzè del

Decret llei 10/2012 esmentat, mitjançant la introducció d’una

nova disposició addicional quinzena en el Decret llei 5/2012.

Posteriorment, i en el marc de la Llei 36/2014, de 26 de

desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2015,

l’article 15 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2015, va establir la primera recuperació

parcial d’aquesta paga extraordinària i de l’addicional, o la

paga equivalent, del mes de desembre de 2012, per la quantia

corresponent als primers quaranta-quatre dies, o per l’import

del 24,04 %, segons el règim aplicable als diferents colAlectius

afectats per la supressió en qüestió.

Doncs bé, el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre,

pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de

crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en

matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, preveu

que tot el personal al servei de les administracions públiques,
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de l’àmbit estatal, autonòmic i local, per al qual es va suprimir

la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, pot recuperar, en l’exercici de 2015, una

altra part d’aquesta paga, concretament la part equivalent a

quaranta-vuit dies, o el 26,23 % de la paga, segons els casos.

L’aplicació efectiva d’aquesta previsió en l’àmbit de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

i de les entitats instrumentals que integren el sector públic

autonòmic requereix, com en el cas de l’Estat, i a diferència de

l’àmbit local, l’aprovació d’una norma amb rang de llei, en la

mesura que, tot i que no implica una modificació formal de la

Llei de pressuposts generals vigent per a l’any 2015, sí que pot

alterar les previsions relatives a la variació interanual màxima

de la massa salarial del sector públic autonòmic que, respecte

de les retribucions salarials ordinàries de l’exercici, conté la

Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2015.

Per això, s’aprova aquesta Llei, que conté un article únic, a

fi de reconèixer el dret a aquesta recuperació parcial de la paga

esmentada, de manera que els colAlectius afectats per la

supressió puguin recuperar, en l’exercici de 2015, la part de la

paga esmentada abans, en el marc del Reial decret llei 10/2015

esmentat abans.

Article únic

Recuperació parcial de la paga extraordinària i

l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012 en

l’exercici de 2015

1. D’acord amb el que disposa l’article 1 del Reial decret llei

10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat

i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i

d’estímul a l’economia, el personal al servei de l’Administració

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta

d’ens integrants del sector públic autonòmic, inclosos en

l’àmbit d’aplicació de l’article 12.1 de la Llei 13/2014, de 29

de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, per als quals es

va suprimir la paga extraordinària del mes de desembre de

2012 per mitjà de l’article onzè del Decret llei 10/2012, de 31

d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny,

de mesures urgents en matèria de personal i administratives per

a la reducció del dèficit públic del sector públic de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions

autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir

l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, han de

percebre les quanties que corresponguin com a conseqüència de

la recuperació d’una part equivalent a quaranta-vuit dies de la

paga extraordinària i de la paga addicional del complement

específic, o de les pagues addicionals equivalents.

2. Per fer efectiu el que disposa l’apartat anterior, s’han

d’aplicar les normes generals següents:

a) El personal funcionari ha de percebre la part

corresponent a quaranta-vuit dies de la paga extraordinària del

mes de desembre a què es refereix el primer paràgraf de

l’article 11.1 b de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2012, en concepte de sou i triennis, i també

de la resta de conceptes retributius que integren tant la paga

extraordinària com la paga addicional del complement específic

a la qual fa referència el darrer paràgraf de la lletra a del mateix

article 11.1.

La resta del personal sotmès a règim administratiu i

estatutari ha de percebre la part corresponent a quaranta-vuit

dies de la paga addicional equivalent a la qual fa referència el

segon paràgraf de l’article 11.1 b de la Llei 9/2011.

b) El personal laboral ha de percebre la part corresponent

a quaranta-vuit dies de la gratificació extraordinària amb motiu

de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del

mes de desembre de 2012, i de tots els conceptes retributius

que formen part d’aquesta paga d’acord amb els convenis

colAlectius aplicables.

El que disposa aquesta lletra també és aplicable al personal

laboral d’alta direcció i a la resta del personal no acollit a

conveni colAlectiu que no tengui la consideració d’alt càrrec.

c) En cas que no sigui procedent reconèixer la totalitat de

la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de

desembre de 2012, els quaranta-vuit dies a què es refereixen les

lletres anteriors s’han de reduir proporcionalment al còmput de

dies que correspongui en cada cas.

d) Per calcular les quanties corresponents a quaranta-vuit

dies -o, en el cas de la lletra c, la xifra inferior que resulti en

cada cas-, en relació amb el nombre de dies totals que

comprenen la paga extraordinària i la paga addicional, o les

equivalents, del mes de desembre de 2012 que varen ser

suprimides, s’han de fer servir les regles de còmput aplicables

a cada tipus de personal d’acord amb el règim jurídic vigent en

el moment en què es va produir la supressió. Sempre que la

normativa aplicable no disposi una altra cosa, el nombre de

dies totals és de 183 dies.

3. En cas que el règim retributiu aplicable no inclogui

expressament la percepció de pagues extraordinàries, o en cas

que se’n percebin més de dues a l’any, l’import que s’ha de

reconèixer és l’equivalent al 26,23 % de l’import que es va

deixar de percebre per aplicació de l’apartat 4 de l’article onzè

del Decret llei 10/2012.

4. Els imports satisfets en aplicació dels apartats anteriors

d’aquest article han de minorar l’abast de les previsions de

l’apartat 3 de l’article onzè del Decret llei 10/2012.

5. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs

sotmesos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996, de 19 de

novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibilitats

dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, i els membres de la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears han de percebre el 26,23 % de

les quanties que varen deixar de percebre per l’aplicació dels

apartats 1 i 3 de l’article dotzè del Decret llei 10/2012.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’aplicar així

mateix a la resta d’alts càrrecs als quals es refereix el primer

paràgraf de l’apartat 2 de l’article dotzè del Decret llei

10/2012.

6. En relació amb el personal eventual, s’han d’aplicar les

normes que, respecte del personal funcionari i segons els casos,

contenen els apartats 1 a 3 d’aquest article, a fi de recuperar la

part corresponent de la minoració de la seva retribució que va
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tenir lloc per l’aplicació del segon paràgraf de l’apartat 2 de

l’article dotzè del Decret llei 10/2012.

7. En tot cas, per aplicar el que estableixen els apartats

anteriors d’aquest article s’han de tenir en compte les normes

particulars següents:

a) El personal que hagi canviat de destinació, en l’àmbit de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

i de la resta d’ens que formen part del pressupost de

l’Administració de la Comunitat Autònoma, ha de percebre les

quanties que corresponguin amb càrrec als crèdits de la secció

36 a la qual es refereix l’apartat 9 següent.

b) El personal que hagi passat a prestar serveis en una

administració o entitat pública diferent, amb pressupost propi

i separat del de l’Administració de la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears, ha de percebre les quanties a què fan

referència els apartats anteriors d’aquest article a càrrec de la

conselleria, l’organisme o l’entitat que hauria hagut d’abonar

la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent,

corresponent al mes de desembre de 2012, amb la solAlicitud

prèvia adreçada a l’òrgan de gestió de personal.

c) El personal que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, no

estigui en situació de servei actiu o assimilat, o que hagi perdut

la condició d’empleat públic, ha de percebre les quanties a què

es refereix aquest article a càrrec de la conselleria, l’organisme

o l’entitat que hauria hagut d’abonar la paga extraordinària i

l’addicional, o l’equivalent, corresponent al mes de desembre

de 2012, amb la solAlicitud prèvia adreçada a l’òrgan de gestió

de personal. No obstant això, aquesta solAlicitud no serà

necessària en el cas del personal a què fa referència aquest

paràgraf que hagi deixat de prestar serveis al llarg de l’any

2015.

d) En cas que el personal de què es tracti hagi mort a

l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els seus hereus han de

formular les solAlicituds a què fan referència les lletres

anteriors, d’acord amb les normes generals del dret civil i de la

legislació de finances de la Comunitat Autònoma.

e) Les normes de les lletres anteriors d’aquest apartat són

aplicables, així mateix, als membres del Govern de les Illes

Balears, als alts càrrecs i als membres de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, amb les adaptacions

corresponents.

Les persones a què fan referència les lletres b, c, d i e

anteriors que ja hagin solAlicitat durant l’any 2015 el pagament

dels primers quaranta-quatre dies de la recuperació parcial de

la paga extraordinària i addicional, o la paga equivalent, del

mes de desembre de 2012, o el 24,04 % d’aquesta paga, segons

els casos, no han de fer la solAlicitud que preveuen les lletres

esmentades. En aquests casos, el pagament corresponent a la

recuperació parcial que estableix aquesta Llei s’ha de fer

d’ofici.

8. Pel que fa a l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut

totalment o parcialment amb fons públics, la Conselleria

d’Educació i Universitat ha de finançar la part corresponent al

26,23 % de la segona paga extraordinària, o de la quantia

equivalent, del personal docent no universitari dels centres

privats concertats de les Illes Balears que va deixar de finançar

per l’aplicació de la disposició addicional quinzena del Decret

llei 5/2012, introduïda pel Decret llei 10/2012.

9. Les quanties que resultin del que disposen els apartats

anteriors d’aquest article, a càrrec de l’Administració de la

Comunitat Autònoma o de qualsevol ens integrant del sector

públic autonòmic, inclosa la Universitat de les Illes Balears,

s’han d’integrar en els crèdits de la secció 36 dels pressuposts

generals de la Comunitat Autònoma, i s’han d’abonar o, si

escau, transferir a les conselleries, als organismes o a les

entitats que, d’acord amb els apartats anteriors d’aquest article,

les hagin d’abonar.

10. Els imports que s’han d’abonar en virtut d’aquest article

s’han de minorar en les quanties que s’hagin satisfet per aquests

mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència

d’una sentència judicial o altres actuacions.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Llei comença a vigir el mateix dia que es publiqui

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La consellera de 'Hisenda i Administracions Públiques:

Catalina Cladera i Crespí.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 18 de novembre de 2015, d'acord amb els articles 87.2 de

la Constitució, 50.2 de l’Estatut d’Autonomia i 185 i 130 del

Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei

RGE núm. 8426/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears,

de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim

especial de les Illes Balears.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

 Conformement amb els articles 185 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista

i Podem Illes Balears, presenten la proposició de llei següent.

Proposició de llei de modificació de la Llei 30/1998, de 29

de juliol, del règim especial de les Illes Balears

Exposició de motius

La Constitució reconeix el fet insular com un fet diferencial

que ha de ser particularment tingut en compte en establir
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l'adequat i just equilibri econòmic entre els territoris de l'Estat

espanyol.

De la formulació constitucional es desprenen dos efectes

immediats: l'existència del fet insular com a conjunt de

circumstàncies específiques la determinació de les quals

s'encomana a l'Estat i la conclusió que tal fet insular ha de ser

atès a l'hora de formular les polítiques concretes l'objectiu de

les quals no és altre que la materialització de l'equilibri

econòmic.

Al mateix temps, el Tractat de la Unió Europea, des de la

seva modificació a Amsterdam el juny de 1997, inclou una

declaració annexa que reconeix que «les regions insulars

pateixen desavantatges estructurals vinculats al seu caràcter

insular la permanència dels quals perjudica el seu

desenvolupament econòmic i social».

Així mateix, la declaració annexa reconeix que «la

legislació comunitària ha de tenir en compte aquests

desavantatges» i, per tant, permet l'adopció de «mesures

específiques en favor d'aquestes regions amb vista a integrar-les

millor en el mercat interior en condicions equitatives».

En el títol I de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim

especial de les Illes Balears, s'aborden una sèrie de mesures

relacionades amb un element molt rellevant del cost

d'insularitat, com és el relatiu al cost del transport. A l'article 4,

s'estableix que als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls

aplicarà una reducció de les tarifes dels serveis de transport

marítim i aeri per als trajectes interinsulars, que en aquest

moment és del 50% el preu del bitllet, sense incloure taxes.

Aquest model aplicat al transport aeri, basat en la

bonificació als viatgers residents a les Illes, s'ha demostrat a dia

d'avui que és un model insuficient i ineficient per garantir el

dret de mobilitat entre illes dels residents i, en canvi, actua com

un fre a la reactivació econòmica que té com un dels motors

principals el turisme.

Article únic

Modificació de l'article 4 de la Llei 30/1998, de 29 de

juliol, del règim especial de les Illes Balears, de manera que

quedi amb el següent redactat:

"Article 4

Preus del transport marítim i aeri interinsular de viatgers

1. Als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls ha

d'aplicar la reducció a les tarifes dels serveis de transport

marítim per als trajectes interinsulars a l'arxipèlag de les

Illes Balears que és l'aplicable amb caràcter general als

arxipèlags de l'Estat espanyol.

2. Quant al transport aeri per a trajectes interinsulars a

l'arxipèlag de les Illes Balears s'aplicarà la tarifa màxima

universal de 30 euros en règim de Declaració d'Obligació

de Servei Públic, d'acord amb els requisits mínims següents:

a) Tarifa màxima. La tarifa per trajecte no superarà mai

el preu final de 30 euros, incloses les taxes.

b) Universalitat. S'aplicarà a tots els usuaris de cada una

de les rutes establertes, amb independència del seu lloc de

residència.

c) Es garantiran freqüències, capacitats i horaris

adequats i suficients, que donin resposta a les necessitats de

mobilitat entre les Illes, així com a l'accés a l'oferta de

connectivitat que ofereix l'aeroport de Palma."

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació

en el Boletín Oficial del Estado.

Palma, 9 de novembre de 2015.

Els portaveus:

Nel Martí i Llufriu (GP MÉS per Menorca).

David Abril i Hervás (GP MÉS per Mallorca).

Pilar Costa i Serra (GP Socialista).

Laura Camargo i Fernández (GP Podem Illes Balears).

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

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

dia 18 de novembre de 2015, admet a tràmit les

interpelAlacions següents.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8530/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inserció laboral de colAlectius vulnerables.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la inserció laboral de colAlectius vulnerables.

Interessats a conèixer quina serà la política general del

Govern en relació amb la inserció laboral de colAlectius

vulnerables, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern

de les Illes Balears sobre aquest assumpte.

Palma, a 11 de novembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 8551/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a model de reconversió turística.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears interpelAla el

Govern de les Illes Balears, sobre el model que es vol implantar

per a la millora de la qualitat turística.
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Palma, a 13 de novembre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

El portaveu:

Jaume Prohens i Barceló.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 17 de novembre de 2015, admet a tràmit les mocions

següents.

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8531/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla contra desnonaments, derivada de la

InterpelAlació RGE núm. 4562/15.

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 InterpelAlació RGE núm.

4562/15, relativa a pla contra desnonaments, la moció següent.

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

mantenir la paralització de desnonaments a l'IBAVI.

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

coordinar una estratègia en polítiques d'habitatge comuna entre

totes les administracions públiques.

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

treballar conjuntament amb els agents socials en la lluita contra

els desnonaments.

4. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions

públiques a donar suport a les entitats que treballen amb

colAlectius afectats pels desnonaments o per la manca

d'habitatge.

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 18 de novembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8494/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de l'acord

respecte de la concertada.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat de doblers seria necessari destinar al

compliment de les millores econòmiques laborals del

professorat aprovades per acord del Consell de Govern de

2008, pel qual s'aprova l'Acord per a la millora de l'educació

privada concertada a les Illes Balears?

Palma, a 11 de novembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

B)

RGE núm. 8554/15, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de llocs de

feina d'IB3.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina era la relació de llocs e feina els anys 2013, 2014 i

2015 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

C)

RGE núm. 8555/15, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció pròpia

durant l'any 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la producció pròpia durant l'any 2015,

desglossada per productores locals, foranes i de la pròpia

plantilla de la casa?

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.
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D)

RGE núm. 8556/15, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores,

contractes i programes desenvolupats el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina era la relació de productores, la quantia del contracte

i els programes desenvolupats durant l'any 2015?

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

E)

RGE núm. 8557/15, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores,

contractes i programes per a 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió trimestral per a 2016 de productores,

la quantia del contracte i els programes que desenvoluparan?

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 18 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 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8518/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accident a les vies del

tren.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quins controls de seguretat es realitzen als mitjans de

transport i als elements de seguretat que integren el TIB

(Transport Illes Balears)?

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

Ordre de Publicació

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

dia 18 de novembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)

RGE núm. 8609/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a negociació amb l'Assemblea Docent.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Per què ha aturat el Govern el diàleg amb l'Assemblea

Docent després d'arribar a un acord amb els sindicats STEI i

CCOO?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

C)

RGE núm. 8610/15, del diputat Jaume Font i Barceló,  el

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a connectivitat aèria.

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.

Quin pla elaborarà aquest govern per garantir la

connectivitat aèria amb uns preus assequibles després d'haver

perdut el hub d'Air Berlin?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.
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D)

RGE núm. 8612/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre

BIT 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.

En el Consell de Govern de dia 6 de novembre proppassat

s'autoritzà la compra de l'edifici en el qual s'ubicarà el Centre

Bit de Menorca, ens pot indicar quin cost tendrà aquesta

adquisició?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

E)

RGE núm. 8613/15, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparell

de radiologia a Dalt Sant Joan.

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.

Ateses les notícies aparegudes en els mitjans de

comunicació, hi haurà finalment aparell de radiologia a Dalt

Sant Joan?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

F)

RGE núm. 8614/15, del diputat Rafael Nadal i Homar,  el

Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'electrificació

del tren des d'Inca fins a Manacor.

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 Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat

dur a terme el projecte d'electrificació del tren des d'Inca fins

a Manacor?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

El diputat:

Rafael Nadal i Homar.

G)

RGE núm. 8615/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

el Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per evitar

la pèrdua de connectivitat amb la península.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines actuacions pensa realitzar el Govern per tal d'evitar

la pèrdua de connectivitat amb la península com a

conseqüència de l'eliminació del hub d'Air Berlin a la nostra

comunitat autònoma?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

H)

RGE núm. 8616/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a esborrany

d'estratègia d'inclusió social.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Pensa el Govern continuar treballant amb l'esborrany

d'estratègia d'inclusió social consensuat amb el tercer sector?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

I)

RGE núm. 8617/15, del diputat Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda al

Consell de Menorca per pagar la sentència de Cesgarden.

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 Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

A càrrec de quina partida del projecte de pressuposts de la

comunitat autònoma pensa ajudar al Consell de Menorca a

pagar la sentència de Cesgarden?

Palma, a 17 de novembre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.
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J)

RGE núm. 8618/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació

dels horaris d'obertura de les unitats bàsiques de salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Sra. Presidenta, com ampliaran els horaris d'obertura de les

unitats bàsiques de salut?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

K)

RGE núm. 8619/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a obertura dels centres els

horabaixes.

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.

Sra, Consellera, creu que la despesa econòmica que

representarà l'obertura dels centres els horabaixes és prioritària

en relació amb altres necessitats que té plantejades el sector?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta

L)

RGE núm. 8620/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures

d'emprenedoria empresarial i ocupabilitat.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines mesures té en marxa el Govern per millorar

l'emprenedoria  empresarial i l'ocupabilitat a la nostra

comunitat autònoma?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

M)

RGE núm. 8621/15, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sous dels

empleats públics.

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 Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quants d'empleats públics al servei de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic

instrumental perceben unes retribucions brutes anuals superiors

a les d'un director general, secretari general o alt càrrec

assimilat del Govern de les Illes Balears (53.464,53i bruts

anuals l'any 2015)?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Carlos Saura i León.

N)

RGE núm. 8622/15, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reserva de

la biosfera.

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 Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Pensa el Govern impulsar la Reserva de la Biosfera a

Menorca assignant una partida pressupostària per a recursos tal

i com es fa a les Illes Canàries?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

O)

RGE núm. 8624/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

recaptació d'impostos municipals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Considera que el sistema actual de recaptació d'impostos

municipals es correspon a un govern que presumeix de

transparència i bon govern?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.
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P)

RGE núm. 8625/15, de la diputada Maria Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a Fundació Balear de la Memòria Democràtica.

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.

Té previst el Govern de les Illes Balears tornar a constituir

la Fundació Balear de la Memòria Democràtica que fou

dissolta per l'executiu de José Ramón Bauzá mitjançant acord

del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Montserrat Seijas i Patiño.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 18 de novembre de 2015, admet a tràmit les proposicions

no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, relativa a estudi per posar ordre a la

saturació de rent a cars i garantir un servei de qualitat, davant

la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

L’article 125 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis

generals i directrius de coordinació en matèria turística, de

regulació d’òrgans assessors, de coordinació i cooperació del

Govern de les Illes Balears, i de regulació i de classificació de

les empreses i dels establiments turístics, dictat en

desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del

Turisme de les Illes Balears, estableix que les empreses de

lloguer de vehicles sense conductor o rent a car són empreses

de naturalesa complementària en el sector turístic i que pel seu

funcionament estan subjectes a la realització d’una declaració

responsable davant l’administració turística.

L’ordenació del sector dels cotxes de lloguer a

l’ordenament jurídic balear ha quedat configurat, per tant, com

una matèria clarament turística subjecta a la planificació i al

control per part dels poders públics (article 4 de la Llei

8/2012).

Probablement el sector dels cotxes de lloguer és un dels

sectors més determinants en la sensació de saturació de les

nostres illes que als mesos centrals de la temporada turística

poden tenir els residents i els visitants. Les infraestructures

viàries de vegades queden colAlapsades per un excés de vehicles

i, per tant, seria desitjable intentar racionalitzar i harmonitzar

l’ús d’aquestes infraestructures. A més, l’establiment recent de

noves empreses amb una política comercial molt agressiva ha

generat moltes queixes dels consumidors pels abusos i els

canvis o les reinterpretacions de condicions dels contractes

signats, cosa que acaba repercutint en una imatge dolenta de les

nostres illes com a destinació de vacances.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. Instar el Govern balear a realitzar en un termini no

superior a tres mesos un estudi sobre la viabilitat de

l’establiment d’un sostre de cotxes de lloguer que es poden

comercialitzar a les Illes Balears. Aquest estudi inclourà alguns

criteris per repartir entre les empreses de cotxes de lloguer les

corresponents quotes fins arribar al sostre; entre aquests criteris

es valoraran:

a) El pagament de tributs, com l’impost de matriculació, a

les Illes Balears.

b) El fet que l'empresa ja estigui establerta i en

funcionament a les Illes Balears.

Segon. Instar el Govern balear a realitzar en un termini no

superior a tres mesos un estudi sobre la viabilitat de l’exigència

d’una targeta turística als cotxes de lloguer similar a la targeta

de transports que garanteixi que el vehicle pertany a una

empresa: que ha realitzat els tràmits preceptius davant

l’administració turística, que ha superat els plans de

modernització i seguretat i que reuneix les garanties de qualitat

i compliment dels drets dels consumidors que siguin exigibles.

Palma, a 29 d'octubre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

B)

RGE núm. 8464/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació del descompte de resident a les taxes

aeroportuàries, davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració

i renovació urbanes (no és un error), a la seva disposició final

setzena, de modificació de la Llei 17/2012, de 27 de desembre,

de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2013, diu el

següent:
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"Se adiciona un párrafo final al apartado tres de la

disposición adicional décima tercera, de la Ley 17/2012,

de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

para el año 2013, con la siguiente redacción:

«A los efectos de esta bonificación, del importe de la

tarifa bonificab le  se  deducirá  el importe

correspondiente a las prestaciones patrimoniales

públicas a que se refieren las letras d), e) y f) del

artíulo 68.2, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de

Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido

repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas

prestaciones patrimoniales aparecerán desglosadas en

la documentación justificativa de los cupones de

vuelo.»

Així, aquest paràgraf, fruit d’una esmena del Grup Popular

al Congrés dels Diputats, s’afegia al final del punt cinquè de

l’esmentada disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012

que diu així:

"Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los

servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre

las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y

las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto

del territorio nacional, así como en los viajes interinsulares

será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento de la tarifa

bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y

vuelta."

Gràcies a l’esmena del Grup Popular, queda reflectit, d’una

manera clara i llampant, que el descompte de resident no es pot

aplicar en cap cas a les prestacions patrimonials públiques a

què fan referència els punts d), e) i f) de l'article 68.2 de la Llei

21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, que diuen així:

"d) Por los servicios de inspección y control de

pasajeros y equipajes en los recintos aeroportuarios así

como los medios, instalaciones y equipamiento necesarios

para la prestación de los servicios de control y vigilancia

en las áreas de movimiento de aeronaves, zonas de libre

acceso, zonas de acceso controlado y zonas restringidas de

seguridad en todo el recinto aeroportuario ligados a las

prestaciones patrimoniales de carácter público.

e) Por la puesta a disposición a los pasajeros de las

instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes

en terminales, plataformas y pistas, necesaria para poder

hacer efectivo su contrato de transporte aéreo.

f) Por los servicios que permiten la movilidad general

de los pasajeros y la asistencia necesaria a las personas

con movilidad reducida (PMRs) para permitirles

desplazarse desde un punto de llegada al aeropuerto hasta

la aeronave, o desde ésta a un punto de salida, incluyendo

el embarque y desembarque."

Per tant, amb l'esmena del Grup Popular es va formalitzar

la negativa del Ministeri de Foment que el descompte de

resident s’apliqui a les taxes aeroportuàries, les prestacions

patrimonials públiques que pagam les ciutadanes i els ciutadans

a l’hora d’exercir el nostre dret a la mobilitat i que, per mor de

la privatització del 49% d’AENA, cada cop ho són manco, de

públiques, ja que formen part dels generosos beneficis que

aporten, als inversors i al Ministeri de Foment, els aeroports de

les Illes Balears.

Entenem que és del tot innecessari haver d’insistir aquí en

la importància de la connectivitat aèria per afavorir el dret a la

igualtat d’oportunitats dels ciutadans i les ciutadanes de les

Illes Balears i per millorar la nostra qualitat de vida així com la

competitivitat industrial i comercial.

En aquest sentit, les taxes aeroportuàries són una càrrega

més a afegir als altíssims costos del transport aeri; una càrrega

especialment lacerant per mor dels alts beneficis que generen

els aeroports de les Illes Balears i pel greuge comparatiu que

significa, per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears,

que les inversions en infraestructures de transport terrestre

siguin assumides íntegrament pels pressupostos generals de

l’Estat.

Estem parlant, endemés, de xifres rellevants, ja que el cost

de les taxes aeroportuàries d'un viatge d’anada i tornada a un

aeroport peninsular com ara el de Madrid o el de Barcelona, les

destinacions més recurrents dels ciutadans i les ciutadanes de

les Illes Balears, és aproximadament de 30 euros.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

a promoure les modificacions legals que siguin necessàries

perquè el descompte de resident sigui d’aplicació a les taxes

aeroportuàries a què fan referència els punts d), e) i f) de

l’article 68.2 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat

aèria.

Palma, a 11 de novembre de 2015.

El diputat:

Damià Borrás i Barber.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la Declaració d'Obligació de Servei Públic per

als vols en les rutes entre illes, davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Segons allò que estableix l’apartat III, de Condicions

específiques, de l'Annex de l’Acord del Consell de Ministres de

21 de novembre de 2003, pel qual es declaren obligacions de

servei públic a rutes aèries entre les Illes Balears:

"1.1 Para los vuelos en las rutas Mallorca-Ibiza y

Mallorca-Menorca, se garantizarán las comunicaciones en

horarios con salida entre las siete y las nueve horas y con

regresos a última hora del día, con los límites impuestos

por los períodos operativos de los aeropuertos. En esas

horas, se deberá reforzar en caso necesario, la oferta de

servicio, bien adecuando el tamaño de la aeronave o las
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frecuencias del servicio para atender las necesidades de la

demanda de pasaje.

Los horarios deberán permitir a los usuarios efectuar un

viaje de ida y vuelta en el mismo día, con un margen de

ocho horas en destino."

Així mateix, en el mateix apartat de l’Annex, s’estableix:

"1.4 Las compañías aéreas adecuarán en todo momento el

número medio de frecuencias diarias ofertadas a los

requisitos mínimos de asientos establecidos en el párrafo

1.5 siguiente.

1.5 Las frecuencias y la capacidad mínima ofrecida por el

conjunto de las compañías, para cada período de

operación será la siguiente:

a) Entre Mallorca e Ibiza:

En la temporada de invierno, la frecuencia mínima será

de cuatro idas y vueltas diarias. En la temporada de

verano, la frecuencia mínima será cinco idas y vueltas

diarias.

La capacidad mínima ofrecida en cada sentido será la

siguiente:

Durante la temporada de invierno IATA: 63.000

asientos.

Durante la temporada de verano IATA: 107.000

asientos.

b) Entre Mallorca y Menorca:

En la temporada de invierno, la frecuencia mínima será

de cuatro idas y vueltas diarias. En la temporada de

verano, la frecuencia mínima será de cinco idas y vueltas

diarias.

La capacidad mínima ofrecida en cada sentido será la

siguiente:

Durante la temporada de invierno IATA: 71.000

asientos.

Durante la temporada de verano IATA: 110.000

asientos."

Així, tot i que en temporada IATA d’hivern (entre el darrer

diumenge d’octubre i el darrer de març) serien exigibles només

quatre vols, amb els models d’avió amb què les companyies

acostumen a operar aquestes rutes (entre 90 i 72 places), són

necessàries almanco cinc freqüències diàries per complir amb

la declaració. Tot i que, si no es fa un seguiment sistemàtic i

minuciós per part del Ministeri de Foment del funcionament

real de la Declaració, no se'n pot comprovar el compliment (pel

que fa al nombre total de places ofertes) fins que no ha acabat

la temporada operativa.

El fet que, en aquests moments, les rutes entre illes les

operin dues companyies, fa que sigui suficient, d’acord amb la

Declaració de Servei Públic, i pel que fa al nombre de

freqüències i horaris, que les condicions establertes

s’acompleixin per la suma de les programacions de les dues

companyies operadores.

Malgrat que la competència, relativa, entre les dues

companyies hagi pogut beneficiar alguns usuaris amb una

millora de determinades tarifes, s’ha detectat un increment de

les anulAlacions o cancelAlacions de vols que, per l’antelació i/o

la reiteració amb què són desprogramats, fa pensar que, si més

no en alguns casos, les causes no són ni sobrevingudes ni

alienes a les decisions i/o l’interès (legítim però contradictori

amb la condició de Servei Públic) de les companyies.

No és necessari, entenem, insistir aquí en la importància de

les comunicacions aèries entre illes ni en la conveniència de

procedir a aprovar una nova declaració amb un sistema que

garanteixi una tarifa màxima de 30 euros amb caràcter

universal. Però mentre açò no s’aconsegueix, és imprescindible

que es garanteixin l'estabilitat de les freqüències i els horaris i

que la interpretació que el Ministeri de Foment faci de la norma

(i, en conseqüència, allò que han de complir les companyies

operadores) respongui als interessos dels ciutadans i les

ciutadanes i no a la conveniència de les companyies.

Així, es dóna el cas (entenem que per legítims interessos

comercials o de competència) que les companyies operadores

programen vols en franges horàries molt estretes. Per exemple:

en la ruta Menorca-Mallorca (horaris reals de la programació

de dia 09 de novembre de 2015) serien suficients els vols

d’anada de les 09.45 i les 10.05 i les tornades a les 17.45 i les

17.50 més un vol anterior o posterior per sentit dels programats

(anada 07.05 o tornada 20.00, per exemple).

Lògicament, amb les freqüències corresponents i

equivalents en l’altre sentit de la ruta: Palma-Menorca 11.05 i

11.10, Menorca-Palma 17.45 i 18.50 més el vol en sentit

contrari (anada 07.05 o tornada 20.00) de l’escollit en el cas

anterior. Pel que fa als vols entre Eivissa i Mallorca, la situació

és similar, tant pel que fa als problemes amb els horaris com

amb les cancelAlacions.

Aquesta situació fa evident que la Declaració no protegeix

de manera suficient l’interès públic que pretén defensar,

possiblement perquè va ser pensada a partir del supòsit que

només operaria la ruta una companyia.

Tot i que en la pràctica no s’han donat casos tan extrems

(amb tantes clapes horàries) com en l’exemple pràctic exposat,

sí que és cert que es produeixen importants franges horàries

sense vols en un o altre sentit, situació que es veu agreujada per

la recurrent suspensió o cancelAlació de vols. A açò hi hem

d’afegir, a efectes pràctics, que la solució d’anar i tornar amb

companyies distintes acostuma a encarir el preu total del bitllet

i dificulta les cancelAlacions i els canvis de vol, cosa que, en els

casos en què la funció de Servei Públic es fa més necessària,

com en els viatges per qüestions de salut, causa un perjudici

evident als pacients, als quals arriba a provocar llargues estades

als aeroports.

Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a fer un seguiment sistemàtic i exhaustiu del compliment de les

condicions establertes en la Declaració d’Obligacions de Servei

Públic per als vols entre les Illes Balears, amb especial atenció

a les anulAlacions o cancelAlacions de vols, el compliment del

nombre diari de freqüències i el respecte als horaris i les

franges horàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a vetllar pel compliment de la funció de Servei Públic dels vols

afectats per la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per

als vols entre les Illes Balears i, en conseqüència, a fer complir

les condicions que s’hi estableixen d’acord, sempre, amb la
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interpretació més favorable als interessos dels ciutadans i les

ciutadanes de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a reclamar de les companyies operadores de les rutes entre els

aeroports de les Illes Balears que, atès el seu caràcter de Servei

Públic, mantenguin l’estabilitat i la continuïtat dels horaris i les

freqüències compromesos d’acord amb les condicions

específiques que s’estableixen a la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

a estudiar, d’acord amb el Govern de les Illes Balears i els

consells insulars, i, si es considera necessari, a modificar de

manera puntual i urgent les condicions específiques de la

Declaració d’Obligacions de Servei Públic d’acord als

interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat

peremptòria que s’estableixi, per part del Ministeri de Foment,

un nou sistema de Declaració d’Obligacions de Servei Públic

per als vols entre les Illes Balears, consensuat amb el Govern

de les Illes Balears i els consells insulars, on s’estableixi una

tarifa única de caràcter universal d’un màxim de 30 euros.

Palma, a 10 de novembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

D)

RGE núm. 8558/15 (modificada amb l'escrit RGE núm.

8626/15), del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a prescripció infermera, davant la Comissió

de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

Fins ara els infermers i les infermeres prescriuen fàrmacs

subjectes a una prescripció mèdica o fan el seguiment de

tractaments a l’espera que aquesta realitat es reguli amb una

normativa. Alguns exemples són l’administració de vacunes

després d’una valoració clínica; quan una comare gestiona un

part també prescriu medicaments de forma autònoma; l’ús de

cremes –que poden contenir antibiòtic- per curar ferides o la

regulació de la medicació dels pacients diabètics, entre d’altres.

El desembre de 2009 tots els grups parlamentaris aprovaren

la Llei del medicament 28/2009, de 30 de desembre, per

resoldre situacions que es donaven a la pràctica i que

necessitaven certa seguretat jurídica.

El passat dia 23 d'octubre de 2015, el Consell de Ministres

va aprovar un reial decret per tal de regular la prescripció

infermera que havia de desenvolupar dos aspectes que

modificaven aquesta llei:

- D’una banda, els requisits que s’han d’establir per acreditar

que els infermers duguin a terme actuacions dins l’àmbit del

medicament.

- I de l’altra, autoritzar la prescripció infermera de

medicaments subjectes a prescripció mèdica seguint unes guies

i uns protocols de la pràctica clínica que són competència de la

seva categoria laboral elaborats pels consells generals de les

dues professions afectades –metges i infermers- i aprovats pels

Ministeri de Sanitat.

Però el text aprovat en Consell de Ministres -a dia 13 de

novembre encara no publicat en el Boletín Oficial del Estado-

no correspon al que s’havia pactat prèviament amb els

representants dels sectors afectats, ni en el Consell

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que se celebrà el

passat mes de març amb els representants dels governs

autonòmics.

El reial decret aprovat modifica un articulat que impedeix

prescriure a les infermeres i que farà que els pacients hauran de

passar prèviament per la consulta del metge. Amb el text

aprovat es buida de contingut la tasca de l’infermer i la seva

autonomia en l’àmbit de les seves competències, cosa que es

preveu que afectarà directament el desenvolupament normal de

l’assistència sanitària de la comunitat.

Per tot això el Parlament de les Illes Balears:

1. Insta el Govern de l’Estat a suprimir o retirar el Reial Decret

de Prescripció Infermera per tal que no entri en vigor.

2. Insta el Govern balear a prendre les mesures oportunes per

facilitar que els infermers puguin veure regulada la prescripció

de fàrmacs subjectes a prescripció mèdica, entre d'altres, la

impugnació davant els tribunals de justícia del reial decret.

Palma, a 13 de novembre de 2015.

La diputada:

M. Antònia Sureda i Martí.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 5580/15, presentada pel diputat

Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a estat de la Comissió Estat-CAIB per

resoldre la constitucionalitat del Decret llei 2/2013.

El Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en

matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de

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

va ser objecte del procediment de negociació previst en l'article

33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal

Constitucional. 

El procediment esmentat va acabar amb la signatura d'un

acord de data 3 de març de 2014 que resolgué les discrepàncies

manifestades en el si de la Comissió Bilateral de Cooperació

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-011.pdf#page=25
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Administrativa General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les

Illes Balears. L'acord de què es tracta respecte de l'article 2 del

Decret llei en qüestió va  ser publicat, simultàniament, en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de

l'Estat de 10 d'abril de 2014, i el compromís al qual varem

arribar ambdues administracions fou que el Govern de les Illes

Balears promouria la modificació de la redacció que fa el

Decret llei controvertit de determinats articles  (82, 82 bis) de

la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes

Balears, i també amb la incorporació al text legal esmentat d'un

nou article (que seria el 103 bis).

En aquest sentit, la Direcció General de Funció Pública i

Administracions Públiques té previst, en el marc de la reforma

de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears que vol impulsar,

introduir en el text de la susdita disposició legal, a més d'altres

modificacions, les acordades en el si de la Comissió Bilateral.

Palma, 6 de novembre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 5955/15, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, relativa a reciclatge de canyet.

Dins el marc de la nova llei de residus que promourem des

de la Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat

Ambiental i Residus, es donarà un impuls a les accions

encaminades a incrementar la reutilització i el reciclatge de

residus. Per tant, dins aquest context, les iniciatives per reciclar

el canyet hi trobaran el suport necessari. Ara bé, el canyet en sí

no és un residu mentre no provingui d'una utilització anterior

per la qual ja no és vàlida.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 5972/15, presentada pel diputat

Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a traspàs de competències en matèria de turisme al

Consell Insular d'Eivissa (I).

El decret 45/2015, determina 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.

L'assignació de les quantitats no depenen de la Conselleria

de Vicepresidència, Innovació, Recerca i Turisme, sinó que es

determinen directament des de la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques.

Qualsevol acció destinada a la complementarietat d'aquesta

dotació econòmica es podria entendre com una dotació de

competències que no li són pròpies i que a més es troben ja

finançades donat que estan transferides.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 6096/15, presentada pel diputat

Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Projecte d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE) (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).

Palma, 16 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 6098/15, presentada pel diputat

Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Projecte d'Aparador Turístic IntelAligent (TIE) (III).

El pressupost total de l'actuació es va valorar a la signatura

del conveni el 23 de desembre de 2010 en 12 milions d'euros,

dels que 4 milions d'euros es finançaven per Turespaña.

La despesa efectuada en el projecte Plataforma Turística

IntelAligent (Escaparate).

Projecte "Aparador Turístic"

Concepte import

Concurs ECISA 1.451.727,75

Convenis UIB 2014    300.000,00

Convenis UIB 2015    300.000,00

Despeses projecte 2012      63.936,81

Despeses projecte 2013    169.424,23

Despeses projecte 2014     51.423,50

Despeses projecte 2015 fins avui     28.525,80

Total 2.365.038,09

Comptabilitzat fins a la data 1.853.420,86

Pendent de conformitat    511.617,23

Convenis UIB    300.000,00

Part pendent IECISA    211.617,23

Palma, 28 d'octubre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.
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Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 6121/15, presentada pel diputat

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Palau de Marivent, 5.

Un cop tancada la proposta d'obertura dels jardins del Palau

de Marivent al públic, s'analitzarà el cost que suposa per a la

Comunitat Autònoma i es decidirà en conseqüència.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 6280/15 a 8284/15, presentades

per la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes (3 a 7).

Al Ple de dia 22 de setembre el que es va fer va ser anunciar

cinc grans línies de millora sobre les quals el Govern i la

Conselleria de Salut treballen per millorar les condicions dels

pacients i els seus acompanyants.

Aquest Govern és plenament conscient i sensible dels

trastorns que suposen els desplaçaments de pacients i familiars

des de qualsevol illa que per motius de salut s'han de desplaçar

fora de la seva àrea.

El projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears

per al proper any 2016 ja preveu una partida de 950.000i
específicament creada per donar resposta a les necessitats dels

pacients que s'han de traslladar des de Menorca, Eivissa i

Formentera.

Al mateix temps, aquest Govern ja ha aconseguit millorar

el conveni vigent amb la residència Ca'n Granada afavorint les

condicions d'utilització pels pacients i acompanyants desplaçats

i autoritzat pel Servei de Salut.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

H)

A les Preguntes RGE núm. 6285/15 i 6286/15, presentades

per la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes (8 i 9).

En el Ple de dia 22 de setembre el que es fa fer va ser

anunciar cinc grans línies de millora sobre les quals el Govern

i la Conselleria de Salut treballen per millorar les condicions

dels pacients i els seus acompanyants.

Una d'aquestes línies és la de dotar de més serveis els

hospitals de Can Misses a Eivissa i Mateu Orfila a Menorca,

que és una manera per evitar desplaçaments de pacients.

El cost per desplaçament dels professionals va en funció del

nombre d'especialistes que es desplacen, en qualsevol cas molt

inferior al provocat pel desplaçament dels pacients.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

I)

A les Preguntes RGE núm. 6287/15 i 8288/15, presentades

per la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a pacients d'altres illes (10 i 11).

En el Ple de dia 22 de setembre el que es fa fer va ser

anunciar cinc grans línies de millora sobre les quals el Govern

i la Conselleria de Salut treballen per millorar les condicions

dels pacients i els seus acompanyants.

El Govern treballa per treure a concurs un nou conveni aeri

urgent per a Eivissa i Menorca que ens permetrà introduir

millores importants com és per exemple l'avió per a Menorca

24h.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 6289/15, presentada per la 

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot , del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a pacients d'altres illes 12.

El que es va anunciar fou l'ampliació de l'horari de 12 a 24

hores en l'avió ambulància a Menorca. I aquest servei es

resoldrà mitjançant el nou concurs de transport aeri.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

K)

A les Preguntes RGE núm. 6376/15 i 6377/15, presentades

pel diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a acomiadaments

(3 i 4).

No s'ha declarat nul judicialment cap acomiadament de

treballadors de la CAIB durant el període assenyalat.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.
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Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 6381/15, presentada pel diputat

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a acomiadaments (8).

En l'actualitat hi ha un total d'11 processos judicials per

acomiadament de treballadors del sector instrumental de la

CAIB recorreguts en suplicació davant el TSJIB. En particular:

- 6 procediments de SEMILLA (que afecta un total de 13

treballadors).

- 1 procediment d'ABAQUA.

- 1 procediment de SFM (que afecta un total de 2

treballadors).

- 1 procediment d'IBISEC.

- 1 procediment de la Fundació Balear en l'exterior.

- 1 procediment de la Fundació d'Atenció i Suport a la

Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les

Illes Balears.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 6382/15, presentada pel diputat

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a acomiadaments (9).

No hi ha cap procés judicial per acomiadament de

treballadors de la CAIB durant el període assenyalat que,

actualment, estigui recorregut en suplicació davant el TSJIB.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 6431/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret  Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajudes accessibilitat 2015

(1).

El total de solAlicituds que compleixen els requisits

establerts a la convocatòria de l'any 2015 ascendeix a 37.

Palma, 23 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 6432/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajudes d'accessibilitat (2).

En aquest moment, s'estan realitzant les inspeccions prèvies

necessàries i els informes tècnics corresponents que hauran de

servir de base per dictar la resolució de pagament.

Palma, 23 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 6453/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a emissaris d'aigües depurades.

No hi ha cap emissari que depengui de la Direcció general

de Recursos Hídrics. Els emissaris depenen dels titulars de les

activitats que els utilitzen per a efectuar abocaments de la terra

al mar, que es gestionen des de la Direcció general d'Ordenació

del Territori de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 6459/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a emissaris d'aigües depurades.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

desconeix el nombre d'emissaris gestionats per qualsevol altre

entitat pública o privada.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Matas Vidal.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 6508/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el Pacte

de Govern per a la Conselleria de Presidència.

En primer lloc, l'Acord de Governabilitat signat pels partits

que donen suport al Govern de les Illes Balears disposa de més

d'un centenar de compromisos i línies d'actuació política que es

duran a terme durant aquesta legislatura. Com és lògic, no tots

aquests compromisos esdevenen una possible càrrega

econòmica, sinó que són compromisos polítics.

Per altra banda, molts d'aquests compromisos necessiten de

la coordinació de diversos departaments de l'executiu balear i,

per tant, si hi existís despesa en relació a dits compromisos no

seria correcte adjudicar una despesa per conselleria ja que

entraríem en una duplicitat pressupostària.

Per últim, donada la total transparència de l'actual Govern

de les Illes Balears, qualsevol persona interessada té al seu

abast l'Acord de Governabilitat i, per tant, tots els compromisos

als que fa referència que necessitin d'una partida pressupostària

seran dotats sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any. Així

doncs, els encoratgem a participar del Projecte de Llei de
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Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2016 que està a punt de presentar-se per debatre'l

en seu parlamentària.

Palma, 26 d'octubre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 6509/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el pacte

de Govern per a la Conselleria d'Innovació, Recerca i

Turisme.

L'acord de governabilitat signat pels partits que donen

suport al Govern de les Illes Balears disposa de més d'un

centenar de compromisos i línies d'actuació política que es

duran a terme durant aquesta legislatura.

Evidentment, alguns dels compromisos polítics adquirits no

tenen costos econòmics per a l'administració.

En els casos en què aquests sí tenguin aquests costos, com

no pot ser d'altra manera, seran dotats de partida pressupostària

sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears de l'any corresponent.

Palma, 30 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. 6512/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el pacte

de Govern per a la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació.

En primer lloc, l'Acord de Governabilitat signat pels partits

que donen suport al Govern de les Illes Balears disposa de més

d'un centenar de compromisos i línies d'actuació política que es

duran a terme durant aquesta legislatura. Com és lògic, no tots

aquests compromisos esdevenen una possible càrrega

econòmica, sinó que són compromisos polítics.

Molts d'aquests compromisos necessiten de la coordinació

de diversos departaments de l'executiu balear i, per tant, si hi

existís despesa en relació a dits compromisos no seria correcte

adjudicar una despesa per conselleria ja que entraríem en una

duplicitat pressupostària.

Donada la total transparència de l'actual Govern de les Illes

Balears, qualsevol persona interessada té al seu abast l'Acord

de Governabilitat i, per tant, tots els compromisos als que fa

referència que necessitin d'una partida pressupostària seran

dotats sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any. Així

doncs, els encoratgem a participar del Projecte de Llei de

Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2016 que està a punt de presentar-se per debatre'l

en seu parlamentària.

Tot això els principals programes de nova creació són:

- Renda Social

- Renda d'emancipació

- Concertació de serveis per a persones amb diagnòstic de

salut mental

- Concertació de pisos d'emancipació per joves ex-tutelats

- Ampliació de programes comunitaris

- Ampliació de places de centres de dia i sociosanitàries per

a persones majors dependents

- Contractació de noves places per a menors amb mesures

judicials.

Els pressuposts originals a cada un dels programes ( i

d'altres legislatures) s'adjudicaran en funció d'una millora del

finançament autonòmic.

Palma, 23 d'octubre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 6514/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el pacte

de Govern per a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

En primer lloc, l'Acord de Governabilitat signat pels partits

que donen suport al Govern de les Illes Balears disposa de més

d'un centenar de compromisos i línies d'actuació política que es

duran a terme durant aquesta legislatura. Com és lògic, no tots

aquests compromisos esdevenen una possible càrrega

econòmica, sinó que són compromisos polítics.

Per altra banda, molts d'aquests compromisos necessiten de

la coordinació de diversos departaments de l'executiu balear i,

per tant, si hi existís despesa en relació a dits compromisos no

seria correcte adjudicar una despesa per conselleria ja que

entraríem en una duplicitat pressupostària.

Per últim, donada la total transparència de l'actual Govern

de les Illes Balears, qualsevol persona interessada té al seu

abast l'Acord de Governabilitat i, per tant, tots els compromisos

als que fa referència que necessitin d'una partida pressupostària

seran dotats sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any. Així

doncs, els encoratgem a participar del Projecte de Llei de

Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2016 que està a punt de presentar-se per debatre'l

en seu parlamentària.

Palma, 30 d'octubre de 2015.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria:

Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 6516/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
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Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el pacte

de Govern per a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat.

En primer lloc, l'Acord de Governabilitat signat pels

partits que donen suport al Govern de les Illes Balears disposa

de més d'un centenar de compromisos i línies d'actuació

política que es duran a terme durant aquesta legislatura. Com

és lògic, no tots aquests compromisos esdevenen una possible

càrrega econòmica, sinó que són compromisos polítics.

Per altra banda, molts d'aquests compromisos necessiten de

la coordinació de diversos departaments de l'executiu balear i,

per tant, si hi existís despesa en relació a dits compromisos no

seria correcte adjudicar una despesa per conselleria ja que

entraríem en una duplicitat pressupostària.

Per últim, donada la total transparència de l'actual Govern

de les Illes Balears, qualsevol persona interessada té al seu

abast l'Acord de Governabilitat i, per tant, tots els compromisos

als que fa referència que necessitin d'una partida pressupostària

seran dotats sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any. Així

doncs, els encoratgem a participar del Projecte de Llei de

Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2016 que està a punt de presentar-se per debatre'l

en seu parlamentària.

Palma, 23 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

W)

A la Pregunta RGE núm. 6517/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cost dels compromisos signats en el pacte

de Govern per la Conselleria de Participació, Transparència

i Cultura.

L'Acord de Governabilitat signat pels partits que donen

suport al Govern de les Illes Balears disposa de més d'un

centenar de compromisos i línies d'actuació política que es

duran a terme durant aquesta legislatura. Com és lògic, no tots

aquests compromisos esdevenen una possible càrrega

econòmica, sinó que són compromisos polítics.

D'altra banda, molts d'aquests compromisos necessiten de

la coordinació de diversos departaments de l'executiu balear i,

per tant, si hi existís despesa en relació a dits compromisos no

seria correcte adjudicar una despesa per conselleria ja que

entraríem en una duplicitat pressupostària.

Per acabar, i atesa l'absoluta transparència de l'actual

Govern de les Illes Balears, qualsevol persona interessada en

aquesta qüestió té al seu abast l'Acord de Governabilitat. Així,

per tant, tots els compromisos als quals fa referència l'Acord de

Governabilitat que necessitin d'una partida pressupostària es

dotaran sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any. Així

doncs, els encoratgem a participar del Projecte de Llei de

Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2016 que està a punt de presentar-se per debatre'l

en seu parlamentària.

Palma, 3 de novembre de 2015.

La consellera de Participació, Transparència i Cultura:

Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació

X)

A les Preguntes RGE núm. 6617/15 a 6619/15, presentades

pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Socialista,

relatives a despesa farmacèutica (II a IV).

Segons els càlculs efectuats, l'estalvi estimat durant l'any

2014 són els següents:

- Corresponents a l'aportació dels pensionistes per medi

dels nous copagaments farmacèutics: 8.377,775,6i.

- Corresponents a l'aportació de les persones actius, que

aporten més del 10% per medi dels nous copagaments

farmacèutics: 830.108,18i.

- Corresponents a l'aportació dels ciutadans per medi dels

nous copagaments farmacèutics total: 9.207.833,79i.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 6675/15, presentada pel diputat

Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a mesures i calendari pobresa energètica.

Com ja es va anunciar, en breus convocarem la Mesa de la

Pobresa Energètica per treballar amb les entitats socials,

associacions de consumidors i les pròpies comercialitzadores

elèctriques solucions immediates i a llarg termini a la

problemàtica de la pobresa energètica.

Donada la manca de coordinació i d'informació específica

fins ara respecte del tema, el Govern du temps fent feina amb

les direccions generals de Consum, Política Industrial, Serveis

Socials i Planificació, i Coordinació, per tal d'unificar criteris

i coordinar actuacions en aquesta matèria per a garantir

l'eficiència de les mesures que s'adoptin.

A més, des de la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat, podem afirmar que actualment hi ha un conveni marc

entre la FELIB i Endesa per evitar el tall de subministrament a

persones que reben ajudes socials dels ajuntaments que hagin

signat el conveni. S'està treballant en una proposta que pugui

donar cobertura a tota la ciutadania de les Illes Balears,

independentment del seu municipi. Tot això, més enllà de

simplement evitar el tall i passar la factura de la llum als

ajuntaments, sinó que es pretén ajudar a les famílies afectades

a fer un ús eficaç de l'energia i assessorar-les en matèria de

tarifes i facturació.

Per últim i concretant de cara a aquest hivern i mentre es

continuen definint les mesures a mig termini, s'està treballant

amb els principals comercialitzadores amb implantació a
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Balears per fer extensiva la protecció davant els talls de

subministrament en mesos d'hivern a les llars potencialment

vulnerables.

Palma, 27 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 6798/15, presentada per la

diputada Sra. M. Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

llista d'espera en radiografies (III).

La mitjana de dies d'espera per una radiografia

convencional a l'Hospital de Manacor a 30 de setembre de

2015 era de 3,52 dies.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 6834/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a passatgers residents que

hagin viatjat en el ruta Palma-Eivissa.

No consta a les nostres bases de dades ja que és

competència d'AENA.

Palma, 27 d'octubre de 2015.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat:

Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació

AB)

A les Preguntes RGE núm. 6916/15 a 6924/15, presentades

pel diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a contractes laborals fixos, parcials i

temporals signats els mesos de juliol, agost i setembre de 2015.

Ateses l'extensió i les característiques, la resposta es pot

consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 6985/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a fons d'emergència social.

Per a 2015, des de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació s'han produït les modificacions de crèdit següents:

Núm. MC: 1300017945. Tipus: Centralitzada

Objecte: Ajudes alimentació saludable infants

Partida receptora: 13501.423B03.22900.00

Quantia: 90.000,00i

Partida emissora Quantia

17101.313F01.22602.00 18.250,00i
17201.313F01.31300.00   2.000,00i
17201.313F01.22000.00   7.350,00i
17201.313F01.22300.00   1.800,00i
17201.313F01.22609.00 40.600,00i
17201.313G01.22602.00 20.000,00i

Palma, 27 d'octubre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 6986/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a renda mínima d'inserció.

Per a 2015 i per a fer front a l'augment de despesa del

Programa de la Renda Mínima d'Inserció, des de la Conselleria

de Serveis Socials i Cooperació s'han produït les modificacions

de crèdit següents:

Núm. MC: 1700003823. Tipus: Centralitzada

Objecte: Renda Mínima Inserció CI Mallorca

Partida receptora: 17301.313I01.46110.10

Quantia: 800.000,00i

Partida emissora Quantia

11501.134A01.48000.00 40.000,00i
11501.313J01.46100.20 56.000,00i
14501.612C01.22706.00              100.000,00i
17101.313K01.22706.00  85.000,00i
17101.313K01.22709.00    6.500,00i
17201.313G01.22709.00               304.000,00i
76101.322D04.46100,10   87.850,00i
76101.322D04.46100,20   47.650,00i
76101.322D04.46100,30   50.000,00i
76101.322D04.46100,40    25.000,00i

Palma, 30 d'octubre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 6987/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a construcció centre de dia del

carrer de Jesús de Palma de Mallorca.

Per a fer front a la licitació de les obres de construcció

del Centre de dia del carrer de Jesús de Palma de Mallorca no

s'ha produït cap modificació de crèdit.

Palma, 30 d'octubre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 7487/15, presentada per la

diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a funcionaris interins cessats

el lloc del qual ha estat ocupat per un funcionari en comissió

de serveis (6).

Ningú del personal funcionari interí no ha estat cessat,

des de l'1 de juliol de 2015.

Palma, 5 de novembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 8453/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 18 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 per la

diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a mesures d'emprenedoria empresarial i ocupabilitat,

per la pregunta RGE núm. 8518/15, relativa a accident a les

vies del tren.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Creació d'una ponència en el si de la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans, per tal d'elaborar una

proposta del text de la proposició de llei del tercer sector de

Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 18 de novembre de 2015, conformement amb l'acord

adoptat pel Ple de la cambra en sessió de dia 10 de novembre

d'enguany (publicat a aquest BOPIB), acorda la creació, en el

si de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, d'una

ponència per tal d'elaborar una proposta del text de la

proposició de llei del tercer sector de Balears.

Així mateix, estableix que aquesta ponència tengui la

mateixa composició numèrica de les ponències de les

comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a

dir:

• 2 membres del Grup Parlamentari Popular.

• 2 membres del Grup Parlamentari Socialista.

• 1 membre del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears.

• 1 membre del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca.

• 1 membre del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears.

• 1 membre del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca.

• 1 membre del Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Criteri favorable i conformitat del Govern amb la

tramitació de la Proposició de llei balear de fosses (RGE núm.

7581/15). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 18 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE

núm. 8574/15, presentat pel Govern de les Illes Balears,

mitjançant el qual manifesta el criteri favorable i la conformitat

respecte de la presa en consideració de la proposició de llei

esmentada.

Palma, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Cessament de personal eventual.

Resolució de la Presidència

  

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 13 de

juny de 2011, comunicada amb l'escrit amb RGS núm.

1550/2011, de dia 14 de juny de 2011, vàreu ser nomenat

personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari

Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia 14

de juny de 2011.

                   

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 8599/2015, de

dia 17 de novembre de 2015, presenteu la vostre renúncia al

càrrec anterior, amb efectes econòmics i administratius des de

dia 30 de novembre de 2015.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut

de Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. El cessament del Sr. Llorenç Garcia i Moll com a

personal eventual adscrit al servei del Grup

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-020.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=19
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Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i

administratius des de dia 30 de novembre de 2015.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de

la Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar

recurs davant de la Mesa de la cambra en el termini

d’un mes des de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot

d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei

30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de

les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,

davant del jutjat contenciós administratiu de Palma de

Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles

10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora  de  la  jurisd icc ió  co ntencio sa

administrativa, en el termini de dos mesos comptadors

a partir de l’endemà de la data de publicació de la

present resolució al BOPIB.

  

A la seu del Parlament, a 18 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears.

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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