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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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 17

de novembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen

a continuació:

A) RGE núm. 8280/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació

de les reserves marines d'El Toro i Malgrats, que contestà el Sr.

Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

B) RGE núm. 8450/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pagament de la carrera professional a Serveis Generals, que

contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques.

C) RGE núm. 8456/15, del diputat Sr. Antoni Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels

canals catalans de televisió, que contestà el Sr. Vicepresident

i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

D) RGE núm. 8459/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i

Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de

l'emissari de la platja de Talamanca, que contestà el Sr.

Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

E) RGE núm. 8449/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a endeutament de la comunitat autònoma, que contestà la Sra.

Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

F) RGE núm. 8452/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

subministrament de metadona a l'illa d'Eivissa i Menorca, que

contestà la Sra. Consellera de Salut.

G) RGE núm. 8454/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a nova coordinadora de

prevenció de riscos laborals, que contestà la Sra. Consellera de

Salut.

H) RGE núm. 8458/15, del diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pagament de bestretes a compte del model de finançament dels

consells insulars, que contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques.

I) RGE núm. 8462/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

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

a partida de Turisme i ecotaxa, que contestà el Sr.

Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

J) RGE núm. 8463/15, de la diputada Sra. Maria Antònia

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

Illes Balears, relativa a programació i difusió de les arts

escèniques, que contestà la Sra. Consellera de Participació,

Transparència i Cultura.

K) RGE núm. 8455/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió del

curs bàsic de policia local, que contestà la Sra. Consellera

d'Hisenda i Administracions Públiques.

L) RGE núm. 8518/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i

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

vies del tren, que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia

i Mobilitat.

M) RGE núm. 8457/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament

de la quantia per a la finalització de les obres del Palau de

Congressos, que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme.

N) RGE núm. 8448/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mecenatge

mediambiental, que contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

O) RGE núm. 8451/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a plans contra la violència masclista, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 8460/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

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

centres de salut els horabaixes, que contestà la Sra. Presidenta

del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 24 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de novembre de 2015, rebutjà les esmenes a la totalitat RGE

núm. 8379/15, del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía), 8380/15, del Grup Parlamentari El

Pi-Proposta per les Illes Balears i 8399/15, del Grup

Parlamentari Popular al Projecte de llei RGE núm 8180/15, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l'any 2016, amb el resultat següent: vots emesos

56, vots a favor 25, vots en contra 31 i abstencions 0.

Palma, a 24 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaració institucional relativa a Convenció sobre els

Drets de la Infància.

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

17 de novembre de 2015, aprovà per assentiment la declaració

que es transcriu a continuació:

Declaració institucional relativa a la 

Convenció sobre els Drets de la Infància

La Convenció sobre els drets de la infància és el primer

instrument internacional jurídicament vinculant que suposa la

confirmació i el desig que es garanteixi el desenvolupament

íntegre de la infantesa en la seva condició de ciutadans de ple

dret i incorpora tota la gamma dels drets humans: civils,

culturals, econòmics, polítics i socials. 

Des de la Convenció sobre els drets de la infància, signada

el 20 de novembre de 1989, més de vuit milions d'habitants del

nostre país han tingut reconeguts els seus drets des del seu

naixement i han vist protegits i acceptats els seus drets de

ciutadania. 

La ratificació gairebé universal de la Convenció reflecteix

el compromís mundial amb els principis que sostenen els drets

de la infància. Els governs signataris han confirmat la seva

intenció de convertir en realitat aquest compromís. 

Avui, el Parlament de les Illes Balears se suma a

commemorar aquesta fita per recordar que no podem deixar de

banda l’aplicació dels drets de la infància i que és

imprescindible vetllar de manera permanent pel seu

compliment. 

Ja fa quatre anys que l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor, juntament amb UNICEF, varen organitzar el Congrés

de la Infància de les Illes Balears, en el qual els infants de totes

les Balears prenen la paraula per deixar constància del paper

actiu que els infants tenen dins de la nostra societat. Entre les

seves reivindicacions es troben els efectes de la crisis sobre el

seu dia a dia i benestar, la pobresa, la necessitat d’una educació

pública i de qualitat i la solidaritat, amb especial interès per la

situació d’altres nins i nines del món, com els refugiats que

s’exilien dels seus països fugint de l’horror i la misèria cercant

en la nostra comunitat un futur d’oportunitats. 

El 19 de novembre de 2013 els diferents grups polítics

varen signar el Pacte Balear per a la Infància. L’objectiu:

millorar la vida dels infants, reconeixent i exercint els seus

drets i, per tant, transformant i millorant les comunitats locals

per al present i el futur, mobilitzant els recursos necessaris per

assegurar un desenvolupament humà just i solidari, basat en el

principi dels "infants primer". 

D’aquest pacte va sorgir la comissió parlamentària per a la

infància; comissió que vetlla perquè la perspectiva de la

infància es tingui en compte en qualsevol actuació del

Parlament i que pretén afavorir l’aplicació efectiva de la

Convenció sobre els drets de l’infant, amb la proposta de

mesures de sensibilització, estudis i control del compliment de

la normativa sobre infància. 

El Parlament de les Illes Balears farà el control i seguiment

d’aquestes polítiques per tal de donar compliment a la

Convenció dels Drets la Infància. Aquesta tasca ha de comptar

amb la participació no només del Parlament sinó de tots els

membres de la societat, entre d’altres els subjectes mateixos de

la nostra acció: els nins i les nines de la nostra comunitat. El

foment de la seva participació i qualitat de vida garantirà i

reforçarà la seva condició de ciutadans i ciutadanes de ple dret

i que se'ls reconeguin els seus drets i els seus deures. 

Per totes aquestes raons els grups parlamentaris al

Parlament de les Illes Balears acorden: 

1. Afavorir la igualtat d'oportunitats per a tots els nins i nines,

amb independència dels seus orígens, circumstàncies socials i

entorns familiars o de convivència. 

2. Lluitar contra la pobresa infantil i atendre amb especial

esment els nins i les nines en situació de risc i de fragilitat i/o

d'exclusió social. 

3. Treballar per una educació pública, de qualitat i una escola

inclusiva. 

4. Potenciar l'autonomia i la participació dels infants en la vida

de la comunitat.

Palma, 24 de novembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Declaració institucional amb motiu dels atemptats que

tengueren lloc a París el passat dia 13 de novembre.

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

17 de novembre de 2015, aprovà per assentiment la declaració

que es transcriu a continuació:

Declaració institucional pels atemptats de París

Atesos els atemptats perpetrats a París la nit del 13 de

novembre de 2015, executats sobre ciutadans innocents, homes

i dones que, o bé exercien les seves tasques professionals o bé

gaudien del seu oci, el Parlament de les Illes Balears mostra el

seu rebuig sense palAliatius, així com contra tot atac a la vida

humana i als drets individuals, siguin quines siguin les

circumstàncies.

El Parlament de les Illes Balears s’oposa a qualsevol

estratègia d’escindir la societat i de confrontar les persones per

raons d’ètnia o religió, per això rebutja de ple l’objectiu últim

dels atacs comesos a París i emplaça també a mostrar-se

inflexible contra qualsevol agressió, sigui verbal o física, a
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símbols i persones innocents, independentment de la seva

religió.

El Parlament de les Illes Balears entén que els assassins són

una minoria que únicament cerca sembrar l’odi per aconseguir

els seus objectius de radicalitat, fanatisme i imposició de les

seves idees a tot el món. És imprescindible no defallir per

aquestes raons en la tasca de solidaritat amb els milers de

refugiats que toquen a les portes d’Europa, fugint de la guerra

i que necessiten de la nostra ajuda. No podem caure en la

confusió d’identificar-los amb els terroristes.

El Parlament de les Illes Balears considera irrenunciables

els valors democràtics d’igualtat, llibertat i fraternitat que han

de constituir la base de les societats avançades i de dret, la

llibertat d’expressió, la llibertat de pensament i de religió, però

sobretot considera irrenunciable el dret a la vida i el valor de la

convivència per sobre de les diferències i per aquest motiu se

solidaritza amb la societat francesa i amb tots els països que

pateixen el terrorisme.

El Parlament de les Illes Balears vol expressar així la seva

solidaritat i la de la seva ciutadania amb les víctimes d’aquests

atemptats i amb les seves famílies i companys.

Palma, 24 de novembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Designació dels membres del Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears.

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

17 de novembre de 2015, elegí com a representants en el

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears les persones

que es relacionen a continuació:

• Sr. Román Piña i Homs

• Sra. Aina Rado i Ferrando

• Sr. Daniel Bachiller i Pérez

Palma, a 24 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l'any 2016, de les entitats públiques empresarials, de les

societats mercantils públiques, de les fundacions del sector

públic de la CAIB, dels consorcis de la CAIB, del Servei de

Salut de les Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes

Balears.

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

17 de novembre de 2015, aprovà, per 32 vots a favor, 24 en

contra i cap abstenció les quantitats globals següents:  

La quantitat global dels pressuposts de la CAIB i dels seus

organismes autònoms per a l’exercici 2016, l'estat de despeses

i ingressos dels quals s’eleven a 4.219.379.698 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques

empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

al 2016, l’estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven a

390.439.542 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les societats

mercantils públiques de la CAIB per al 2016, l’estat de

despeses i ingressos dels quals s’eleven a 8.749.130 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del

sector públic de la CAIB per al 2016, l’estat de despeses i

d’ingressos dels quals s’eleven a 67.122.530 euros.

La quantitat global dels consorcis de la CAIB per al 2016,

l’estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 74.575.663

euros.

La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de

les Illes Balears per al 2016, l’estat de despeses i ingressos dels

quals s’eleven a 1.362.877.365 euros.

La quantitat global dels pressuposts de l’Agència Tributària

de les Illes Balears per al 2016, l’estat de despeses i ingressos,

dels quals s’eleven a 9.192.347 euros. 

Palma, a 24 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 de novembre de 2015, procedí a debatre el

text de la Proposició no de llei RGE núm. 7653/15, relativa a

modificació de la composició dels Comitès de Coordinació

Aeroportuària i de la regulació de les Comissions de

Coordinació d'Aeroport, i quedà aprovada, per unanimitat, la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a satisfer la voluntat expressada per unanimitat dia

21 de març de 2013 pel Parlament de les Illes Balears i, per
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tant, a procedir a modificar l'article 2 del Reial Decret

697/2013, de 20 de setembre, pel qual es regula l’organització

i el funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària

i incorporar (en el de les Illes Balears) la representació directa

i nominal dels Consells Insulars de Mallorca, de Formentera,

d’Eivissa i de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a modificar l’article 10 (Constitució de Comissions

de Coordinació d’aeroport) del Reial Decret 697/2013, de 20

de setembre, pel qual es regula l’organització i el funcionament

dels Comitès de Coordinació Aeroportuària per tal que, atesa

la seva importància estratègica, social i econòmica, els

aeroports de les Illes Balears puguin disposar de Comissions de

Coordinació amb independència de quin sigui el seu trànsit

anual de passatgers.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a modificar l’article 11 (Composició i funcions de

les Comissions de Coordinació d’aeroport) del Reial Decret

697/2013, de 20 de setembre, pel qual es regula l’organització

i el funcionament dels Comitès de Coordinació Aeroportuària

per tal de fer possible (en els aeroports de les Illes Balears) la

incorporació de la necessària representació del consell insular

corresponent (de Mallorca, de Menorca i els d’Eivissa i de

Formentera) així com, respectivament, de les entitats cíviques,

econòmiques i socials més representatives de cadascuna de les

illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a procedir a les modificacions legals i

administratives que siguin necessàries per tal de fusionar les

funcions de les Comissions de Coordinació d’aeroport

resultants de la modificació legal expressada en el punt anterior

amb les dels Comitès de Rutes. Es tracta de convertir-los en un

sol òrgan i guanyar així en eficiència i eficàcia, tot dotant

l'organisme que en resulti dels suficients recursos personals,

econòmics i tècnics per tal que puguin desenvolupar les seves

finalitats amb suficiència. En qualsevol cas, dita fusió no

significarà la pèrdua de representativitat i capacitat de decisió

de les institucions de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern

d'Espanya l'exigència clara i decidida d'obrir un procés polític

i institucional per tal d’incorporar les principals institucions de

les Illes Balears així com les més rellevants entitats socials i

econòmiques en els òrgans de planificació, programació, gestió

i de decisió efectiva dels aeroports de Mallorca, de Menorca i

d'Eivissa. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears fa

palès públicament que allò que es demana en la present

proposició no de llei en els seus punts 1, 2, 3 i 4 només s'ha

d'entendre com una situació transitòria fins que no s'assoleixi

allò que s'estableix en aquest últim.

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

La secretària en funcions de la comissió:

Maria Montserrat Seijas i Patiño.

La presidenta de la comissió:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 18 de novembre de 2015, procedí a debatre el

text de la Proposició no de llei RGE núm. 7593/15, relativa a

la millora de l'accessibilitat al nou Hospital de Can Misses,

amb l'esmena RGE núm. 8601/15, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a cercar solucions que facilitin l’accés dels usuaris

i, fonamentalment, d’aquells amb mobilitat reduïda, a l’interior

de l’hospital.

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

Illes Balears que en el termini màxim de 3 mesos pugui

presentar alguna millora en els accessos de Can Misses.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

El president de la comissió:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 18 de novembre de 2015, procedí a debatre el

text de la Proposició no de llei RGE núm. 8241/15, relativa a

manteniment de l'Hospital de Manacor, amb l'esmena RGE

núm. 8603/15, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

reconduir la situació i de forma urgent iniciar la reforma de

l’Hospital de Manacor atès que fa més de cinc anys que les

necessitats exposades s’han agreujat seriosament.

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

continuar l’elaboració del nou Pla director de l’Hospital de

Manacor que inclogui totes les deficiències detectades, on es

prioritzin les obres més urgent de manteniment i millora de les

instalAlacions.

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

nou Pla director comenci a executar-se en un període inferior

a un any.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

El president de la comissió:

Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de

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

no de llei RGE núm. 6162/15, relativa a contracte d'obligació

de servei públic per al transport marítim amb la península, i

quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

Foment a garantir la suficiència de les comunicacions per via

marítima de les Illes Balears amb la península, amb especial

atenció a les illes que pateixen els efectes de la doble insularitat

en el transport de persones i l’abastiment de mercaderies, com

Eivissa i Menorca i, sobretot, atenent i palAliant la triple

insularitat de Formentera.

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

Foment a aprovar i licitar un nou contracte d’obligació de

servei públic per al transport marítim entre els ports de les Illes

Balears i de la península on es determinin amb suficiència les

rutes, les freqüències i els preus, la capacitat de passatge i de

càrrega de mercaderies (amb especial esment a aquelles

considerades perilloses).

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

Foment a incloure dins els Pressuposts Generals de l’Estat per

a l’any 2016 una partida pressupostària suficient per fer front

a les despeses vinculades al nou contracte d’obligació de servei

públic entre els ports de les Illes Balears i de la península.

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

Foment a consensuar amb el Govern de les Illes Balears, els

consells insulars de Mallorca, d’Eivissa, de Formentera i de

Menorca, així com amb les entitats més rellevants de caràcter

econòmic, laboral i social, les rutes marítimes declarades

d’obligació de servei públic entre els ports de les Illes Balears

i de la península, la temporada anual de vigència, les

freqüències, la capacitat de passatge i de càrrega, així com el

sistema de tarifes necessari per tal de garantir la suficiència de

les connexions marítimes de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2015.

La secretària de la comissió:

Sílvia Limones i Costa.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de

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

no de llei RGE núm. 7711/15, relativa a historial social únic

i homologat per a totes les administracions i entitats, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar,

en el termini d’un any, la implantació d’un sistema informàtic

que permeti tenir un historial social únic i homologat per a totes

les administracions i entitats acreditades.

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2015.

El secretari en funcions de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

El president en funcions de la comissió:

José Vicente Marí i Bosó.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 12 de novembre de 2015, debaté les

preguntes que es relacionen a continuació, que foren

contestades per la Sra. Consellera de Serveis Socials i

Cooperació:

A) RGE núm. 6978/15 i 6989/15, de la diputada Sra. Sandra

Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relatives

a renda social (3 i 2).

B) RGE núm. 6981/15 a 6984/15, de la diputada Sra. Sandra

Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relatives

a fons d'emergència social (1 a 4).

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre

de 2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6077/15,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Port de Sanitja, amb

el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en

contra 8 i abstencions 1.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-016.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-016.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-016.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=33
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Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2015,

rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7691/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport als centres

educatius amb desequilibri social, amb el resultat següent:

apartats 1 i 3, vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7

i abstencions 0; apartat 2, vots emesos 12, vots a favor 4, vots

en contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2015,

rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8240/15, del Grup

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

mesures convocatòria de catedràtics de secundària, amb el

resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra

7 i abstencions 0.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

sobre la seva activitat al Senat en relació amb diversos temes

(RGE núm. 4986/15).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre

de 2015, tengué lloc la compareixença dels dos senadors elegits

pel Parlament en representació de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá i Díaz i Sr. Francesc

Antich i Oliver, qui informaren sobre el tema indicat.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller

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

Turisme, sobre la política del Govern en relació amb el Palau

de Congressos (RGE núm. 6633/15).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2015, tengué lloc

la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,

Recerca i Turisme, qui, acompanyat del secretari general i del

gerent del Palau de Congressos de Palma, informà sobre el

tema indicat.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans RGE

núm. 6988/15, 6979/15 i 6980/15.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de novembre

de 2015, la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz va retirar

les preguntes esmentades, relatives a renda social, 1 i a

pressuposts de la renda mínima d'inserció i de la renda activa

d'inserció i del Pla de prestacions bàsiques.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6791/15.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre

de 2015, el Grup Parlamentari Socialista va retirar la

proposició no de llei esmentada, relativa a salut laboral.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=51
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-016.pdf#page=28
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

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

dia 25 de novembre de 2015, admet a tràmit les

interpelAlacions següents.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8752/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de protecció del territori.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears interpelAla el conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre la política del

Govern de les Illes Balears en matèria de protecció del territori

de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 20 de novembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 25 de novembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8642/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a conservació i

manteniment del port de Sant Antoni de Portmany el 2012.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han realitzat de conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany l'any 2012?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

B)

RGE núm. 8643/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a conservació i

manteniment del port de Sant Antoni de Portmany el 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han realitzat de conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany l'any 2013?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

C)

RGE núm. 8644/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a conservació i

manteniment del port de Sant Antoni de Portmany el 201$.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han realitzat de conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany l'any 2014?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

D)

RGE núm. 8645/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a conservació i

manteniment del port de Sant Antoni de Portmany el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han realitzat de conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany fins el 31

d'agost de l'any 2015?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

E)

RGE núm. 8646/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió total en

conservació i manteniment del port de Sant Antoni de

Portmany el 2012.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió total en conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany l'any 2012?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

F)

RGE núm. 8647/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió total en

conservació i manteniment del port de Sant Antoni de

Portmany el 2013.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió total en conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany l'any 2013?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

G)

RGE núm. 8648/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió total en

conservació i manteniment del port de Sant Antoni de

Portmany el 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió total en conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany l'any 2014?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

H)

RGE núm. 8649/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió total en

conservació i manteniment del port de Sant Antoni de

Portmany el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la inversió total en conservació i

manteniment al port de Sant Antoni de Portmany fins el 31

d'agost de l'any 2015?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

I)

RGE núm. 8650/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous professors de

secundària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quantes places de nous professors de secundària s'han

cobert a l'illa d'Eivissa aquest curs 2015-2016?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

J)

RGE núm. 8651/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous mestres

d'educació infantil i primària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quantes places de nous mestres d'educació infantil i

primària s'han cobert a l'illa d'Eivissa aquest curs 2015-2016?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

K)

RGE núm. 8652/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina anticorrupció

(I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

En quina data es posarà en funcionament l'Oficina

anticorrupció?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.
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L)

RGE núm. 8653/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina anticorrupció

(II).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quantes persones atendran l'Oficina anticorrupció?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

M)

RGE núm. 8654/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la reparació

de l'emissari de Talamanca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost econòmic aproximat està previst que tengui la

reparació de l'emissari de Talamanca?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

N)

RGE núm. 8655/15, del diputat Xico Tarrés i Marí, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a començament de la

reparació de l'emissari de Talamanca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan tenen previst que comencin les obres  de reparació de

l'emissari de Talamanca?

Palma, a 18 de novembre de 2015.

El diputat:

Xico Tarrés i Marí.

O)

RGE núm. 8793/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per

eradicar la proliferació de serps a l'illa d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions ha desenvolupat el Govern de les Illes

Balears a fi de controlar i eradicar la proliferació de serps a

l'illa d'Eivissa?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

P)

RGE núm. 8794/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per

eradicar la proliferació del becut vermell a l'illa d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions ha desenvolupat el Govern de les Illes

Balears a fi de controlar i eradicar la proliferació de becut

vermell a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

Q)

RGE núm. 8795/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantificació de les

palmeres afectades pel becut vermell a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha quantificat el Govern de les Illes Balears les palmeres

infectades per la plaga de becut vermell a l'illa d'Eivissa? En

cas afirmatiu, indiqui'n la quantitat.

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

R)

RGE núm. 8796/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantificació de les

palmeres afectades pel becut vermell a Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha quantificat el Govern de les Illes Balears les palmeres

infectades per la plaga de becut vermell a l'illa de Mallorca? En

cas afirmatiu, indiqui'n la quantitat.

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.
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S)

RGE núm. 8797/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantificació de les

palmeres afectades pel becut vermell a Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha quantificat el Govern de les Illes Balears les palmeres

infectades per la plaga de becut vermell a l'illa de Menorca? En

cas afirmatiu, indiqui'n la quantitat.

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

T)

RGE núm. 8798/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantificació de les

palmeres afectades pel becut vermell a Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha quantificat el Govern de les Illes Balears les palmeres

infectades per la plaga de becut vermell a l'illa de Formentera?

En cas afirmatiu, indiqui'n la quantitat.

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

U)

RGE núm. 8799/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de la bassa de

Sa Rota a Santa Eulària del Riu.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat de manteniment es troba la bassa de regadiu

de Sa Rota al municipi de Santa Eulària del Riu, a l'illa

d'Eivissa?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

V)

RGE núm. 8800/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de la bassa de Sa

Rota a Santa Eulària del Riu.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ús té previst donar el Govern de les Illes Balears a la

bassa de regadiu de Sa Rota al municipi de Santa Eulària del

Riu, a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

W)

RGE núm. 8803/15, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment

d'espècies invasores.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha fet el Govern de les Illes Balears un seguiment

d'espècies invasores d'acord amb el que estableix la Llei

42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la

biodiversitat?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

X)

RGE núm. 8804/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a proves externes (II).

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.

Està segur el Govern de les Illes Balears que a través de les

proves externes no s'etiquetaran i classificaran els alumnes i

que no suposaran una cursa d'alumnes i centres?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.
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Y)

RGE núm. 8805/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a ràtios d'FP.

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.

Es compleixen les ràtios a les distintes FP que s'imparteixen

a Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

Z)

RGE núm. 8806/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a pràctiques d'FP.

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.

Es farà una avaluació per saber si els espais destinats per fer

pràctiques a les FP són suficients en relació amb el nombre

d'alumnes, així com també per saber si manca material per dur

a terme les pràctiques de forma adient?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AA)

RGE núm. 8807/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a ràtios.

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.

Com té previst el Govern ajudar els municipis a equilibrar

les ràtios de les escoles i els instituts tenint en compte la

immigració?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AB)

RGE núm. 8808/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a proves externes.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Si finalment es duen a terme les proves externes de tercer i

sisè de primària als centres educatius de les Illes Balears, quina

en serà la planificació i quina la finalitat?

Palma, a 23 de novembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

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 25 de novembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8865/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a control de les party boats.

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.

Poden explicar el conjunt d'accions que duen a terme per

complir amb l'acord del Parlament relatiu a la prohibició de les

party boats en tots els espais protegits de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

B)

RGE núm. 8866/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a construcció en sòl rústic.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quins canvis concrets a la Llei del sòl rústic té previst

impulsar el Govern?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.
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C)

RGE núm. 8867/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

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

relativa a emergència de l'emissari de Talamanca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Pensa el Govern declarar l'obra de l'emissari de Talamanca

d'emergència i així poder avançar-ne una solució?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

D)

RGE núm. 8868/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centres de formació

privats.

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.

Sra. Presidenta del Govern, quines raons hi ha sota la

decisió de privar la gran majoria de centres de formació privats

de Balears de les ajudes que rebien fins ara per a la formació

ocupacional?

Palma, a 25 de novembre de 2015.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

E)

RGE núm. 8871/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament

de l'impost turístic.

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 quin motiu només eximirà el cobrament de l'impost

turístic als creuers de Mallorca?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

F)

RGE núm. 8872/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre

de turistes de creuers el 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quin és el nombre de turistes de creuers que preveu el

Govern que arribaran a les nostres illes la propera temporada

2016?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

G)

RGE núm. 8873/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a justificació en

relació amb el model de prestació del servei de radioteràpia.

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.

Considera que s'ajusta a la realitat la justificació efectuada

pel Govern per tal de seguir amb el model de prestació del

servei de radioteràpia iniciat a la passada legislatura?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

H)

RGE núm. 8874/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i

Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció

d'organismes necessaris.

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.

Sr. Vicepresident econòmic, considera necessari el Govern

reduir organismes innecessaris especialment al sector públic

instrumental, estudiant també el seu redimensionament?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

I)

RGE núm. 8875/15, del diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a televisió pública de

qualitat.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Considera la Sra. Consellera de Participació, Transparència

i Cultura que amb el pressupost assignat a IB3 es pot fer una

televisió pública de qualitat?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

Antonio Gómez i Pérez.

J)

RGE núm. 8876/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament

d'una directora de l'oficina del SOIB a Palma.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quins són els motius pels quals s'ha cessat recentment una

directora d'una oficina del SOIB a Palma?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

K)

RGE núm. 8877/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions

per garantir el final de les obres del Palau de Congressos de

Palma.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quines actuacions portarà a terme el Govern per tal de

garantir el final de les obres del Palau de Congressos de Palma?

Palma, a 24 de novembre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

L)

RGE núm. 8892/15, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a copagament farmacèutic.

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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar fi al

copagament farmacèutic dels pensionistes?

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

M)

RGE núm. 8893/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

entrada als jardins de Marivent.

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.

A partir de quina data podrà gaudir la ciutadania de les Illes

Balears de l'ús dels jardins del Palau de Marivent?

Palma, a 25 de novembre de 2015.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

N)

RGE núm. 8894/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a menjadors escolars a Dant Joan de Labritja.

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.

Quan té pensat el Govern obrir un menjador escolar en

algun dels centres educatius del municipi de Sant Joan de

Labritja?

Palma, a 25 de novembre de 2015.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

O)

RGE núm. 8895/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a habitatge buit.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Té pensat el Govern de les Illes Balears definir

legislativament el concepte d'habitatge buit?

Palma, a 25 de novembre de 2015.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 25 de novembre de 2015, admet a tràmit les proposicions

no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8694/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa

a incorporació a la bonificació del descompte de resident de

la xarxa de transport ferroviari (AVE).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes

Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè

sigui tramitada davant Ple.

Dia 13 d’octubre passat el Sr. Iván Sbert Muñiz publicava

al Diario de Mallorca un important article ("50% de descuento

de residente para el AVE") en el qual exposava la conveniència

que el Govern d’Espanya incorpori la xarxa de rutes cobertes

per trens d’alta velocitat (AVE) com a mitjà de transport

susceptible de ser bonificat amb el 50% de descompte per als

ciutadans i les ciutadanes residents a les Illes Balears.

En cas de ser considerada positivament pel Govern

d’Espanya, la proposta del Sr. Iván Sbert Muñiz milloraria de

manera notable les oportunitats de mobilitat de les ciutadanes

i dels ciutadans de les Illes Balears que tenen la necessitat de

desplaçar-se a la península i ben especialment en el cas

d’aquelles persones que necessiten fer-ho a destinacions

diferents dels principals aeroports, com ara els de Madrid i

Barcelona.

Els arguments exposats públicament pel Sr. Iván Sbert

Muñiz en la seva molt lloable proposta són suficients perquè

aquest parlament la faci seva tot expressant-li el seu agraïment.

En tot cas, és suficient considerar que el gran esforç inversor en

la xarxa de trens d’alta velocitat ha estat compartit

econòmicament pels ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears i que el creixement d’aquesta xarxa ha dut com a

conseqüència la disminució de les oportunitats de mobilitat en

avió a la península, atesa la progressiva disminució de

freqüències i de rutes aèries davant l’oferta altament

competitiva del tren d’alta velocitat.

El Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre (pel qual es

regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de

transport aeri i marítim per als residents a les comunitats

autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les ciutats de

Ceuta i Melilla), ho fa en els mitjans de transport que

contempla perquè quan va ser aprovat encara no s’havia

desenvolupat la xarxa ferroviària d’alta velocitat (AVE).

El dret de les ciutadanes i dels ciutadans de les Illes Balears

(així com de la resta de territoris inclosos en el Reial Decret

1316/2001) a una connectivitat suficient i en condicions

d’igualtat amb els ciutadans i les ciutadanes de l’Estat Espanyol

residents a la península ho és d’acord amb la seva condició i no

pot estar vinculada al mitjà de transport en què es realitza.

Per tot açò els grups parlamentaris sotasignants presenten

la següent 

Proposició no de llei

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

a procedir a prendre les mesures oportunes per tal de procedir

a la modificació del Reial Decret 1316/2001, de 30 de

novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels

serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a

les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les

ciutats de Ceuta i Melilla, per tal d’incorporar la mateixa

bonificació als modes de transport terrestre i en especial a la

xarxa de trens d’alta velocitat (AVE) en els trajectes amb

origen o destinació (si més no) a les Illes Balears i amb

necessitat de fer escala a la península, d’acord a l’article 2.2 de

l’esmentat reial decret.

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

a prendre les mesures pressupostàries i tècniques que siguin

necessàries per tal de fer possible allò que s’exposa en el punt

1.

Palma, a 19 de novembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

Els portaveus:

Pilar Costa i Serra.

Margarita Prohens i Rigo.

Laura Camargo i Fernández.

David Abril i Hervás.

Nel Martí i Llufriu.

Jaume Font i Barceló.

Sílvia Tur i Ribas.

Xavier Pericay i Hosta.

B)

RGE núm. 8789/15, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a nou REB per a les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

estableix la insularitat com un fet diferencial que ha de ser

tractat de forma específica i diferenciada, per tal que els

residents a les Illes Balears tenguin les mateixes oportunitats de

benestar i de creixement econòmic i social que la resta de

l'Estat.

La disposició addicional sisena de l'Estatut d'Autonomia

que regula el règim especial insular de les Illes Balears (REB),

estableix al seu punt dos que l'Administració General de l'Estat

ajustarà la seva política a la realitat pluriinsular de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears, especialment en matèria de

transports, infraestructures, telecomunicacions, energia, medi

ambient, turisme i pesca.

El punt tres de la mateixa disposició addicional sisena

disposa que en la llei del REB es regularà l'instrument financer

que doti els fons necessaris per a la seva aplicació, amb

independència del sistema de finançament de la comunitat

autònoma.

La disposició transitòria novena del mateix Estatut

d’Autonomia estableix un termini de set anys per a la

modificació de la Llei 3/1998, de 24 de juliol, de règim

especial de les Illes Balears. Aquest termini ja ha finalitzat

sense haver-se modificat.

La situació econòmicofinancera de la comunitat autònoma

està en situació de greu emergència sense poder sufragar els

serveis públics bàsics al mateix nivell que la resta dels territoris

estatals; amb uns nivells d’atur i pobresa insostenibles, amb

moltes situacions d'emergència social i dificultats competitives

i financeres del teixit empresarial i de les petites i mitjanes

empreses. Les prioritats del govern davant aquesta situació són

clares: l'exigència d'un finançament just i d'un règim especial

realment efectiu per compensar la insularitat.

La Constitució Espanyola (farà quasi 40 anys), fa referència

al fet insular com un conjunt de factors que provoquen

desequilibris i que s'han de compensar perquè l'Estat garanteixi

la realització efectiva del principi de solidaritat. Malgrat aquest

"gran" reconeixement, actualment només disposam de la Llei

3/1998, de règim especial balear, que diu clarament que la

condició d'insularitat genera un conjunt de desavantatges que

han de ser corregits i compensats, però que no acompleix els

seus objectius i els nostres residents continuen patint greus

desavantatges, sobrecosts i manca de competitivitat.

El transport regular de viatgers per carretera és un element

essencial per a la mobilitat de les persones, que per efecte de la

insularitat i disseminació territorial té un cost molt més elevat

que en territori peninsular. Per això el nou REB ha de

considerar aquests tipus de transport com un servei essencial

per tal que pugui obtenir finançament estatal, de forma similar

a les Illes Canàries.

El transport, marítim sobretot, entre illes i amb la península

de mercaderies continua erosionant la competitivitat de les

empreses i manté els preus de consum de subministraments i

productes bàsics molt elevats, molt per sobre de la mitjana

peninsular.

El transport aeri de residents entre illes és molt alt i agreuja

la condició de doble insularitat de Menorca i Eivissa, malgrat

la declaració d'obligació de servei públic i fa necessari plantejar

mesures d'abaratiment.

L'illa de Formentera pateix una triple insularitat en molts

d'aspectes i el transport de residents, mercaderies,

subministraments i, en el seu cas, residus requereix una

compensació justa.

Per aquest motiu, MÉS per Mallorca vol avançar en la

determinació dels aspectes fonamentals d'un nou règim especial

en matèria de transports, que afecta directament la mobilitat

dels residents i la competitivitat empresarial i presenta la

següent

Proposició no de llei

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

Balears i el Govern de l'Estat, una vegada exhaurit el termini

estatutari de set anys, a l'aprovació d'un nou règim especial per

a les Illes Balears (REB).

2. El Parlament de les Illes Balears reclama que en matèria de

transports aquest nou REB inclogui:

2.1 Que es consideri un servei essencial el transport regular

de viatgers per carretera a les Illes.

2.2 Que s'estableixi una tarifa plana per al transport aeri de

residents entre les Illes de 30i que fomenti la cohesió

territorial i actuï de factor de compensació de la realitat

insular, així com una tarifa plana de 50i per a connexions

a Madrid i Barcelona des de les tres illes.

2.3 Que el descompte de resident a càrrec de l'Estat pel que

fa al transport marítim passi del 25% al 50%.

2.4 Que s'inclogui el transport de residus entre Formentera

i Eivissa.

2.5 Que s'estableixin compensacions justes pels sobrecostos

derivats de la insularitat en el transport de mercaderies i

subministraments entre les diferents illes i la península,

mitjançant la fórmula d'un IVA reduït.

Palma, 23 de novembre de 2015

La diputada:

Joana Aina Campomar i Orell.

El portaveu:

David Abril i Hervás

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 25 de novembre de 2015, admet a tràmit les proposicions

no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 8693/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a protocol d'actuació davant la mutilació genital

femenina, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

L’Organització Mundial de la Salut adverteix que a 28

països de l’Àfrica Subsahariana i a Orient Mitjà, on es practica

la mutilació genital femenina, aproximadament 140 milions de
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nines i dones han estat víctimes de l’ablació parcial o total

genital (MGF).

Segons UNICEF, cada dia 60.000 nines d’entre 4 i 10 anys

són mutilades.

Segons informes mèdics solvents d’aquesta mateixa

organització, els danys que provoca l’ablació van des de la

mort per hemorràgia o infecció, es practica en condicions

insalubres, amb materials com fulles d’afaitar, navalles o

bocins de vidre, fins també a la transmissió de malalties com el

VIH, l’hepatitis o el tètanus. A més a més, genera problemes

com fístules o incontinència, disfuncions sexuals i severes

complicacions en el cas d’embaràs i part.

La Mutilació Genital Femenina (MGF) s’ha d’entendre com

una forma de violència de gènere i una vulneració dels drets de

les dones. La tolerància i el respecte a la identitat cultural de les

persones migrades han de tenir com a límit el respecte dels

drets fonamentals de les persones.

La Mutilació Genital Femenina (MGF) és una pràctica

milAlenària estesa entre diferents pobles o grups ètnics d’Àfrica

i Àsia. Consisteix en l’amputació total o parcial dels òrgans

genitals femenins externs, el que implica una violació dels

Drets Humans de les dones i nines, i suposa un greu perill per

a la seva salut.

Sols en els darrers temps la MGF ha estat reconeguda

internacionalment com una violació dels Drets Humans de les

dones i les nines i actualment és considerada com un crim a la

gran majoria dels països.

Segons UNICEF "la mutilació genital no és tan sols una

manipulació i tall de teixits corporals, és un dany tan profund

que ho envaeix tot. És un mal que arriba per quedar". Segons

aquesta organització, cada dia 60.000 nines d’entre 4 i 10 anys

són mutilades. Informes mèdics solvents d’aquesta mateixa

organització, els danys que provoquen la MGF van des de la

mort per hemorràgia o infecció, a la transmissió de malalties

com el VIH, l’hepatitis o el tètanus. A més a més, genera

problemes com fístules o incontinència, alteracions menstruals,

disfuncions sexuals i severes complicacions en el cas

d’embaràs i part. A més de tot l’exposat resta la por a la pròpia

genitalitat que pot acompanyar-les al llarg de tota la seva vida.

Segons el mapa de mutilació genital femenina d’Espanya de

2012, presentat pel Departament d’Antropologia Social i

Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament

amb l’ONG Wassu Gambia Kafo, el nombre de nines residents

a Espanya amb risc de patir aquesta pràctica ha augmentat un

60% des de 2008. Així, 57.251 dones procedents de països en

els quals es practica l’ablació viuen a territori espanyol. La

coordinadora d’aquest informe, Adriana Kaplan, afirma que és

necessari posar aquest tema a l’agenda política per tal que es

prenguin mesures conscients i rigoroses de prevenció com

educar en igualtat per eliminar pràctiques culturals que res no

tenen a veure amb la religió, sinó amb el pes de la cultura

patriarcal, i també s’han de formar els professionals d’atenció

primària, els docents i els treballadors socials perquè puguin

detectar qualsevol indici que pugui posar en risc aquestes nines

o aquestes dones.

La MGF a l’illa de Mallorca és una realitat, segons

l’informe de Metges del Món realitzat el 2104: hi ha dones

mutilades i existeixen 369 nines menors de 14 anys en situació

de risc de patir la pràctica de la MGF.

Per tant, és la nostra responsabilitat fer visible i lluitar

contra la MGF que afecta o pot afectar centenars de nines que

viuen, estudien o treballen al nostre entorn, amb els mateixos

drets que ens emparen a tots i a totes i amb el mateix nivell de

protecció.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca que

desenvolupen les entitats que treballen per canviar la situació

en què es troben les dones en risc de patir MGF i per donar

suport a aquelles que l’han patida, especialment a l’ entitat

Metges del Món pel seu valuós Informe sobre la Mutilació

Genital Femenina a Mallorca de 2014.

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

Balears a impulsar, de manera consensuada amb els sectors

implicats, un protocol autonòmic d’actuació per a la prevenció

de la MGF i per al suport de les dones que l’han patida, amb

l’objectiu d’establir mecanismes de prevenció i d’actuació de

manera coordinada entre els professionals dels àmbits sanitaris,

educatius, socials, així com amb el teixit associatiu o qualsevol

que tengui a veure amb aquesta problemàtica.

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

Balears a impulsar un programa específic que contempli la

mediació, l’atenció psicològica i l’atenció a la sexualitat de les

dones que han patit la MGF.

Palma, a 19 de novembre de 2015.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

B)

RGE núm. 8695/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a economia social, davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

El concepte d’economia social sorgeix en l’àmbit d’Europa

amb la idea d’incloure dins l’economia no només aquella que

és productiva.

Es tracta d’un sector econòmic privat amb objectius socials

o colAlectius. Les seves característiques principals són:

1. Es tracta d’empreses i entitats que duen a terme una activitat

econòmica. És a dir, que gestionen recursos productius i

produeixen béns i serveis que després venen al mercat.
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2. Són organitzacions de caràcter privat, tot i que poden

interactuar amb el sector públic.

3. El seu objectiu és principalment social, va més enllà dels

beneficis econòmics. Així, per exemple una cooperativa

agroalimentària de Menorca el que pretén és fomentar la

indústria agrícola i alimentària menorquina. De la mateixa

manera, una cooperativa de treball associat o qualsevol societat

laboral tenen com a finalitat la creació, el manteniment i

l'estabilitat dels llocs de treball dels seus socis.

4. Estan basades en la gestió democràtica i en la participació.

Aquest punt queda demostrat en la mateixa definició

d’economia social: “activitat econòmica duita a terme per

entitats privades mitjançant gestió democràtica (la qual cosa

implica participació) amb la finalitat de crear riquesa, generar

llocs de treball i resoldre problemes socials.

A Espanya hi ha un organisme, CEPES (Confederació

Empresarial Espanyola d’Economia Social), dins el qual estan

integrades 20 confederacions i les entitats més representatives

de l’economia social a l’Estat espanyol.

A les Illes Balears s’inclou com economia social:

• Les cooperatives

• Les societat laborals

• Les empreses d’inserció

L’economia social va íntimament lligada a l’autocupació.

En els seus inicis es va utilitzar com a recurs en temps de crisis.

Quan una empresa estava a punt de desaparèixer els mateixos

treballadors se’n feien càrrec i, tot i que seguien essent

treballadors, es convertien alhora en els propietaris de

l’empresa.

De ser una fórmula residual i només per a casos

d’emergència podem arribar a afirmar que avui dia són una

figura més; amb l’avantatge que proporciona no només

esdevenir una altra sortida a la creació de nous llocs de feina

sinó, a més, poder presumir de ser una de les vies generadores

de més estabilitat en el manteniment de l’ocupació.

Una de les diferències entre les empreses d’economia social

i la resta és que en aquestes darreres el profit de la feina, és a

dir els beneficis, repercuteixen en qui té el capital. En

economia social la primera retribució és per a qui treballa o per

a la societat.

El passat 21 d’abril de 2015 es va publicar una

convocatòria d’ajuts públics per fomentar la incorporació de

socis a les cooperatives, desenvolupar el pla d’ocupació de les

Illes Balears i reduir la taxa d’atur que va posar de manifest:

1. Que hi ha empreses d’economia social que han deixat de

tenir una associació empresarial que els representi, com n’és el

cas de les societats laborals.

2. Que l’ordre d’ajuts va escurçar tant els terminis per presentar

solAlicituds i justificacions que, en haver desaparegut les

plataformes de diàleg i comunicació amb les empreses

d’economia social, bona part d’elles no ha pogut solAlicitar els

esmentats ajuts per no ser coneixedors de la informació o no

tenir infraestructura suficient per a poder preparar les

solAlicituds i justificació necessaris.

El fet és que bona part dels recursos destinats a aquesta

convocatòria es quedaran sense atorgar, i no és perquè no hi

hagi possibles i potencials beneficiaris, sinó perquè l’ordre

d’ajuts no propiciava, en cap cas, que s'hi pogués accedir.

El passat mes de juliol es va commemorar el Dia

Internacional de les Cooperatives, aquest any sota el lema

“Esculli cooperatiu- esculli equitat”. És un més dels exemples

del que la línia d’ajuts per fomentar el concepte d’economia

social podia haver recollit i per la manca de temps en la

justificació no se li ha pogut donar suport des del Govern de les

Illes Balears.

Som coneixedors que està previst reprendre els treballs

iniciats fa uns anys per desenvolupar un pla director de foment

de l’economia social, amb la finalitat de fomentar la creació

d’ocupació a través de la creació d’organitzacions d’economia

social i de consolidació de les ja existents; així com enfortir les

estructures de suport sectorials i territorials existents en aquesta

matèria.

De la mateixa manera que es convocarà de nou el Consell

Assessor de l’Economia Social de les Illes Balears.

Per tot l’anterior, el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a habilitar un mecanisme de suport econòmic i de

mitjans materials perquè el Dia Internacional de les

Cooperatives tingui cobertura en el 2015 i  també a partir de

2016.

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

Balears a posar en marxa mesures per restablir la xarxa

d’economia social que dóna suport i enforteix el teixit de les

empreses d’economia social de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

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

Balears a establir mesures de suport al foment i la difusió de

l’economia social des del diàleg amb les empreses d’economia

social a Balears i les entitats que les representen.

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

Balears a incloure en el programa formatiu ICAPE els models

empresarials d’economia social a l’hora d’ensenyar a crear

empreses, com un model més d’entre tots els existents.

Palma, a 19 de novembre de 2015.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 5586/15, presentada pel diputat

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

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

constitucionalitat de la Llei 7/2013.

La situació actual és aquesta: L'article 30 de la Llei 7/2014,

de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i

usuàries de les Illes Balears diu:

Article 30. Llengua utilitzada en la informació

1. Tota la informació facilitada al consumidor a què es

refereix aquest capítol ha de figurar almenys en una de les

dues llengües oficials de la comunitat autònoma.

2. Quan es tracti de productes les dades d'etiquetatge dels

quals tenguin rellevància per a la salut o la seguretat de les

persones, la informació facilitada ha de figurar almenys en

la llengua oficial de l'Estat.

En l'acord de la Comissió Mixta Estat-CAIB derivat el

requeriment que l'Estat va fer a la CAIB per adaptar la llengua

de la informació dels productes posats a disposició dels

consumidors a les Illes Balears, s'estableix que la comunitat

adaptarà la redacció de l'article 30 en el sentit establert en el

requeriment de l'Estat.

De conformitat amb l'Acord, és necessària la modificació

legislativa pel Parlament, de l'article 30, en el sentit indicat.

La Direcció General de Consum té intenció de modificar

altres aspectes de la Llei 7/2014, a més de l'article indicat, entre

altres motius per adaptar el règim d'infraccions i sancions de la

Llei de consum estatal, que té caràcter bàsic, i també altres

articles que són objectes d'estudi per oferir un marc de

protecció més adient.

En conseqüència, la Direcció General de Consum proposarà

la modificació de l'article 30 de la Llei 7/2014, en aquesta

legislatura, mitjançant un projecte de llei, amb un contingut

més ambiciós, que incorporarà altres modificacions derivades

de la legislació estatal bàsica i la transposició de les darreres

directives comunitàries en matèria de protecció dels

consumidors.

Palma, 12 de novembre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 5753/15, presentada pel diputat

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

relativa a actuacions específiques per reduir les conseqüències

de la sequera.

Cada any el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi

Ambient solAlicita un informe a la Direcció General

d'Agricultura, i Ramaderia per a la seva posterior remissió al

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el que hem

de proposar les reduccions dels índex de rendiment net

(mòduls) en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF, aplicables

a aquelles activitats que durant l'any anterior sofriren forts

descensos en els rendiments per causes extraordinàries.

Per tant, a principis de l'any 2016 (abans del 15 de febrer)

s'ha d'elaborar aquest informe relatiu a les incidències i danys

produïts durant l'any 2015 on evidentment hi inclourem la

sequera que està afectant l'agricultura i la ramaderia.

A tal efecte, el Consell Insular d'Eivissa ha de preparar un

informe on es detallin les produccions mitges per a cada

activitat agrícola i ramadera durant l'any 2015 i durant el trienni

precedent, a les zones en què s'hagin produït descensos

extraordinaris de rendiments, havent de referir-se a l'àmbit

territorial afectat (municipi o comarca). A les activitats

ramaderes s'estimarà el percentatge de descensos en els

rendiments de l'explotació.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques atorga

la possible reducció de l'índex de rendiment, per una

determinada activitat i zona, com una mesura de caràcter

excepcional, i per tant, no extensiva de manera general a tots

els municipis i comarques de la mateixa província o illa.

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. 5974/15, presentada pel diputat

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

relativa a estudi sobre "Necesidades y propuesta de

alternativas a la isla de Menorca".

Aquest estudi és el resultat d'una assistència tècnica

contractada pel Ministeri de Medi Ambient mitjançant la

Societat Estatal ACUAES (Aigües de les conques d'Espanya)

que es va adjudicar l'octubre de 2013 a Innicive S.L. A la

Direcció General de Recursos Hídrics no hi ha constància de

reunions de participació per part del personal de la mateixa

direcció en els darrers cinc anys. Sembla que l'empresa

adjudicatària va fer feina de camp, directament amb els gestors

municipals.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 6279/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a pacients d'altres illes 2.

En el 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.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-011.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-012.pdf#page=34
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-013.pdf#page=21
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Actualment les compensacions econòmiques que reben els

pacients i, si escau els acompanyants autoritzats pel Servei de

Salut de les Illes Balears, vénen regulades en l'Ordre del

conseller de Salut i Consum de dia 19 de gener de 2011 per la

qual es fixen les quanties de les compensacions per

desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes

Balears per raó d'assistència sanitària, i es regula el

procediment per obtenir-les.

BOIB núm. 16 de data 01 de febrer de 2011.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 6454/15, 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 té un

emissari a l'illa de Formentera, quatre en funcionament i un en

construcció a l'illa d'Eivissa, tres en funcionament i un en

construcció a l'illa de Menorca i catorze a l'illa de Mallorca.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 6455/15, 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

G)

A la Pregunta RGE núm. 6456/15, presentada per la

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

relativa a emissaris d'aigües depurades.

Els emissaris públics d'aigües depurades gestionats per

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

localitzen segons el plànol que s'adjunta a :

A Formentera: al port de la Savina.

A Eivissa: Platja d'En Bossa, Talamanca, Santa Eulàlia des Riu,

Sant Antoni de Portmany i està en construcció el de Cala

Tarida.

A Menorca: Maó, Cala'n Porter, Ciutadella Sud i està en

construcció el de Ciutadella Nord.

A Mallorca: Capdepera, Font de Sa Cala, Canyamel, Son

Servera, Cales de Mallorca, Portocolom, Cala Ferrera, Cala

d'Or, s'Arenal, Camp de Mar, Es Port d'Andratx, Sant Elm, Es

Port de Sóller i Sa Calobra.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 6461/15, 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

(ABAQUA) disposa de 22 sistemes d'abocament al mar

mitjançant emissaris marítimoterrestres en funcionament, dels

quals 21 d'ells es troben en fase de tramitació.

En relació als emissaris públics i privats no gestionats per

ABAQUA, no es disposa d'aquesta informació, al tractar-se

d'una competència pròpia de la Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General

d'Ordenació del Territori i del seu Servei de Costes i Litoral.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 6462/15, 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

(ABAQUA) gestiona un total de 22 estacions depuradores

d'aigua residual (EDAR) que disposen de sistemes (en

funcionament) d'abocament al mar mitjançant emissaris

marítimoterrestres, dels quals un es troba autoritzat (Llucmajor-

s'Arenal), mentre que els 21 restants es troben en fase de

tramitació.

En relació als emissaris públics i privats no gestionats per

ABAQUA, no es disposa d'aquesta informació, al tractar-se

d'una competència pròpia de la Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General

d'Ordenació del Territori i del seu Servei de Costes i Litoral.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

J)

A les Preguntes RGE núm. 6463/15 a 6465/15, presentades

per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a emissaris d'aigües depurades.
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No hi ha cap emissari que depengui de la Direcció General

de Recursos Hídrics. Els emissaris depenen dels titulars de les

activitats que el utilitzen per efectuar abocaments de la terra al

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

del Territori i del seu Servei de Costes i Litoral.

Palma, 4 de novembre de 2015.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 6513/15, 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 Salut.

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.

Per últim, tots els compromisos als que fa referència el

document i que necessiten d'una partida pressupostària seran

dotats sempre d'acord amb els Pressuposts Generals de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any.

Palma, 6 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 6613/15, presentada pel diputat

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a doblers cobrats de més als pensionistes.

La quantitat d'euros que la Conselleria de Salut ha cobrat de

més als pensionistes durant l'any 2014 és:

Gener: 246.539,37. Juliol: 263.773,39

Febrer:203.777,84 Agost: 226,964,67

Març: 236.912,31 Setembre: 238.329,13

Abril: 242.029,89 Octubre: 257.834,66

Maig: 249.886,73 Novembre: 216,894,90

Juny: 231.708,24 Desembre: 260.407,06

Palma, 6 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 6616/15, presentada pel diputat

Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a despesa de farmàcia (I).

En termes globals, no és possible oferir xifres d'estalvi d'un

any en despesa farmacèutica perquè aquesta és multifactorial i

depèn no solament de mesures estratègiques d'estalvi, si no

també de la fluctuació de la població, de la comercialització de

nous medicaments, de les polítiques de preus dels

medicaments, de la variabilitat de la prescripció, etc.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 6797/15, 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 (II).

La mitjana de dies d'espera per una radiografia

convencional a l'Hospital Son Llàtzer a 30 de setembre de 2015

era de 70,24 dies.

Palma, 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

O)

A les Preguntes RGE núm. 7107/15 a 7111/15, presentades

pel diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a altes i baixes de personal a l'ATB del

2011 al 2015.

S'adjunta la informació solAlicitada.

Palma, 11 de novembre de 2015.

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

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

P)

A les Preguntes RGE núm. 7400/15, 7401/15 i 7403/15,

presentades per la diputada Maria Salom i Coll, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a traspàs en matèria de

transport terrestre, en matèria d'agricultura, ramaderia i

pesca i en matèria de joventut.

Ens remetem a la resposta donada a la pregunta amb

solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 7407/15.

Palma, 16 de novembre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.
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Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 7407/15, presentada per la

diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de funcions i serveis de les competències que

l'Estatut atribueix als consells insulars.

Els traspassos de funcions i serveis als consells que encara

no s'han materialitzat, tant els que poden afectar totes les

institucions insulars com aquells altres cridats a completar

antics "traspassos asimètrics", es formalitzaran en aquesta

legislatura, quan, una vegada que estiguin operatius els

dispositius estatutaris preceptius i s'hagin formulat les

iniciatives corresponents al si d'aquests, s'arribi a un ampli

acord entre les institucions autonòmiques i les insulars en cada

cas afectades per tal que la translació als consells insulars de les

funcions i els serveis inherents a les competències que ope legis

se'ls atribueixen es faci en condicions d'adequada suficiència

financera.

Palma, 16 de novembre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 7521/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a funcionaris cessats (7).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Nombre i distribució de preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, adreçades al

director general de l'Ens. 

La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2015, acordà que

el nombre de preguntes a incorporar a cada sessió de la

Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les

Illes Balears serà de 13,  d'acord amb la distribució següent:

• Grup Parlamentari Popular: 4 preguntes.

• Grup Parlamentari Socialista: 3 preguntes.

• Grup Parlamentari Podem Illes Balears: 2 preguntes.

• Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 1 pregunta.

• Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

1 pregunta.

• Grup Parlamentari MÉS per Menorca: 1 pregunta.

• Grup Parlamentari Mixt: 1 pregunta.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7795/15. 

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

25 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

8597/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la

retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a

devolució de la paga extra suprimida el 2012 als empleats

públics balears.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 4821/15, de modificació de la

Llei 3/1986, de normalització lingüística. 

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

25 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

8849/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que

el termini de presentació d'esmenes a aquesta proposició de llei

s'ampliï en 8 dies més, per la qual cosa finalitzarà dia 14 de

desembre de 2015.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de

procediment per a l’elecció dels i les membres del Consell

Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes

Balears.

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de

procediment per a l’elecció dels i les membres del Consell

Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les

Illes Balears

L’article 76 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

disposa, sota l’epígraf “El Consell Consultiu de les Illes

Balears”, que:
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 “1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és el superior

òrgan de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears. 

2. El Consell Consultiu estarà integrat com a màxim per deu

juristes de prestigi reconegut, dues cinquenes parts dels

quals han de ser elegits pel Parlament mitjançant el vot

favorable de les tres cinquenes parts dels diputats, i les

altres tres cinquenes parts dels membres han de ser elegits

pel Govern. 

3. Una llei del Parlament n’ha de regular el nombre,

l’organització i el funcionament.”

La Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell

Consultiu de les Illes Balears, amb les modificacions posteriors

(Llei 7/2011, de 20 d’octubre, i Llei 5/2015, de 23 de març)

disposa, en la part que ara interessa, que “El Consell Consultiu

està integrat per deu membres l’elecció o la designació dels

quals, segons pertoqui de conformitat amb aquesta llei, s’ha de

fer entre juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més

de deu anys d’exercici professional, que tenguin la condició

política de ciutadans o ciutadanes de les Illes Balears” (art. 5.1,

primer paràgraf). Segons l’article 6 de l’esmentada Llei 5/2010:

“1. Els i les membres del Consell Consultiu seran nomenats

pel president o la presidenta de les Illes Balears que

establirà el seu ordre de prelació a efectes del que estableix

l’article 7. Quatre membres del Consell Consultiu seran

elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres

cinquenes parts dels diputats i les diputades, i els altres sis

seran designats pel Govern.

2. Els i les membres del Consell Consultiu seran nomenats

per un període de quatre anys i poden ser elegits o designats

novament per a mandats posteriors. Els i les membres

d’elecció parlamentària formen un grup i la resta de

persones membres designades pel Govern de les Illes

Balears, un altre.

3. Podran ser elegides o designades membres del Consell

Consultiu les persones que tenguin la condició de personal

funcionari o laboral en actiu al servei de l’Administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l’Estat o de

qualsevol altra administració pública i siguin, a més,

juristes de competència i prestigi reconeguts amb més de

deu anys de servei o exercici professional com a tals.

El nombre de membres elegits o designats que ostentin

aquesta condició de personal funcionari o laboral en actiu

al servei de qualsevol de les administracions públiques, no

podrà excedir de la meitat dels membres a elegir o designar

en cada grup, el del Parlament i el del Govern de les Illes

Balears respectivament. Aquesta limitació no s’aplicarà als

professors o a les professores d’universitat.

4. Publicats els nomenaments corresponents, una vegada

elegits o designats els membres de cada grup, els i les

membres del Consell Consultiu, en la seva condició de tals,

prendran possessió dels seus càrrecs davant el president o

la presidenta de les Illes Balears i el president o la

presidenta del Parlament, mitjançant jurament o promesa.”

D’altra banda, l’article 188 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears assenyala que:

“1. Si no hi havia cap norma específica aplicable als

nomenaments de persones que hagués de realitzar el

Parlament, aquests seran competència del Ple, en votació

secreta.

2. La Mesa, conformement amb la Junta de Portaveus,

arbitrarà els extrems restants dels procediments concernents

a aquests nomenaments.”

Atès que a la normativa abans esmentada queden sense

concretar determinats aspectes relatius al procediment per a

l’elecció dels i les membres del Consell Consultiu de les Illes

Balears que fan part del grup dels i les membres d’elecció

parlamentària, aquesta Presidència, d’acord amb la Mesa i la

Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 25 de novembre

de 2015, en ús de les atribucions que té conferides i d’acord

amb els articles 33 i 188 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears dicta la següent:

Resolució

1. Els i les membres del Consell Consultiu de les Illes Balears

que fan part del grup de membres d’elecció parlamentària,

seran elegits pel Ple del Parlament de les Illes Balears

mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes parts dels

diputats i les diputades, en votació secreta.

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

Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran

presentar candidatures en les quals s’hi haurà d’incloure el

nombre total de candidats o candidates a elegir, a les quals s’hi

haurà d’expressar el nom d’aquests o aquestes i una relació dels

mèrits i les circumstàncies que acrediti que es tracta de juristes

de competència i prestigi reconeguts amb més de deu anys

d’exercici professional. Quan alguna de les persones

proposades tengui la condició de personal funcionari o laboral

en actiu al servei de l’Administració de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, de l’Estat o de qualsevol altra

administració pública, essent, a més, jurista de competència i

prestigi reconeguts amb més de deu anys de servei o exercici

professional com a tal, els grups parlamentaris hauran de

manifestar expressament que el candidat o la candidata

proposat ostenta la condició de personal funcionari o laboral en

actiu al servei de qualsevol de les administracions públiques; si

escau, s’hi farà constar la seva condició de professors o

professores d’universitat. En tot cas, a la candidatura s’hi

adjuntarà la documentació acreditativa dels fets alAlegats. 

Juntament amb la candidatura i respecte de tots i cadascun

dels candidats o candidates que la integren, els grups

parlamentaris proposants hauran d’acreditar que els dits

candidats o candidates tenen la condició política de ciutadans

o ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant l’aportació de la

documentació que resulti adient.

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

respecte de cada una de les candidatures presentades, que

aquestes contenen tota la documentació exigida a l’apartat

anterior d’aquesta resolució. Així mateix, la Mesa comprovarà,

d’una banda, que tots els candidats o les candidates proposats

tenen la condició política de ciutadans o ciutadanes de les Illes

Balears; d’altra banda, que a cap candidatura no s’excedeix el

nombre màxim de persones que ostentin la condició de

personal funcionari o laboral en actiu al servei de qualsevol de

les administracions públiques que poden ser elegides al si del

grup de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears

d’elecció parlamentària. Fetes aquestes comprovacions per part

de la Mesa, aquesta ho comunicarà als grups parlamentaris i els

trametrà les distintes candidatures presentades juntament amb
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tota la documentació a què es refereix l’apartat anterior

d’aquesta resolució per tal que tots els grups parlamentaris

tenguin els elements de judici necessari, amb temps suficient,

abans de procedir-ne a la votació.

4. A la sessió plenària en què s’hagi de dur a terme l’elecció,

la Presidència anunciarà les distintes candidatures presentades.

5. La votació serà secreta per candidatures completes. Es

consideraran nulAles aquelles paperetes que no contenguin el

nom de tots els candidats o les candidates que integren la

candidatura, en contenguin més o en contenguin de diferents.

6. En resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut el vot

favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i les

diputades.

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

resultat i, posteriorment, comunicarà a la Presidència de les

Illes Balears el nom dels i les membres del Consell Consultiu

de les Illes Balears que han resultat elegits o elegides als

efectes del seu nomenament, d’acord amb allò previst a l’article

6 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell

Consultiu de les Illes Balears.

 A la seu del Parlament, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Modificació de l'apartat 3 de l'annex d'ajudes socials del

Conveni entre la institució i el personal 2012-2013, actualment

prorrogat.

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

25 de novembre de 2015, atès l'acord de la Mesa negociadora

extraordinària de dia 20 de novembre de 2015, acorda

d'aprovar la modificació puntual del vigent Conveni  Institució-

Personal 2012-2013, actualment prorrogat, en el sentit de

procedir a la revisió de la redacció de l'apartat tercer de l'annex

d'ajudes socials del conveni esmentat que passa a tenir la

redacció següent:

"3.- Ajuda per jubilació. Aquesta ajuda quedarà prorrogada

fins a dia 31 de desembre de 2015. Durant l'any 2016 es

duran a terme les negociacions oportunes per a la seva

revisió."

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 21, de 20 de novembre

de 2015.

-  Pàg. 741 i 760. Respostes a preguntes, apartat G)

On diu: A les Preguntes RGE núm. 6280/15 a 8284/15, ...

Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 6280/15 a

6284/15, ...

-  Pàg. 741 i 760. Respostes a preguntes, apartat I)

On diu: A les Preguntes RGE núm. 6287/15 a 8288/15, ...

Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 6287/15 a

8288/15, ...
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