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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2015, aprovà la Llei de modificació de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Palma, a 1 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA LLEI 15/2010,
DE 22 DE DESEM BRE, DE L'ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
Aquesta llei es presenta al Parlament de les Illes Balears
amb la finalitat d’introduir dins la llei vigent una sèrie de
modificacions puntuals que es consideren imprescindibles per
garantir l’adequat funcionament i gestió de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Tot això, mentre s’elabora
i tramita una modificació més profunda que comporti una
revisió exhaustiva del text actual que l’adapti definitivament al
model de radiotelevisió que es pretén ateses les circumstàncies
del context sociocultural i les demandes actuals de la
ciutadania.
Aquesta modificació pretén adaptar la producció de
continguts als nous formats d’Internet, recuperar la
internalització dels informatius i reforçar els principis de la
contractació pública en el funcionament de l’Ens.
En relació amb la direcció de l’Ens, convé especificar i
facilitar el procés d'elecció dels membres del Consell de
Direcció i del director o la directora general, la qual cosa es
dissenya establint una majoria qualificada de tres cinquenes
parts, idèntica a la que es requereix per al nomenament dels
membres dels òrgans constitucionals i estatutaris. Aquesta és
també la majoria que s’exigeix, en consonància, en els altres
supòsits en què la llei demanda una majoria qualificada per a
la presa d’acords.
Quant al règim jurídic dels membres de Consell de
Direcció, se subjecten les dietes als límits establerts anualment
a les lleis de pressuposts.
Amb la finalitat d’introduir mesures de rendició de comptes
i de transparència, s'especifica el contingut de la memòria anual
i s’estableix l'obligació que es publiqui, a la vegada que
s’incrementen les obligacions d’oferir a la ciutadania
informació sobre els pressupostos i els comptes de l’ens a la
seva pàgina web.
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Article únic. Es modifica la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, en els termes següents:
1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 2 i queda amb la redacció
següent:
«2. La funció de servei públic es du a terme mitjançant la
producció i l’edició de continguts audiovisuals per a la seva
difusió multimèdia: televisió, ràdio i plataformes d’Internet,
amb una programació en obert de serveis connexos o
interactius coherents amb les finalitats esmentades en el
punt anterior.»
2. S'afegeix un nou apartat, el 5, a l'article 2 i queda amb la
redacció següent:
«5. En tot cas, la funció de servei públic comporta que els
serveis informatius siguin elaborats per professionals de la
informació que puguin actuar sota el principi rector de la
independència professional. El Consell de Direcció, així
com també el Consell Assessor i el Consell Audiovisual,
han de vetllar pel compliment d’aquest principi, i han
d’estructurar l’organització de l’Ens, amb personal propi, si
així s’acorda quan es defineixi el model, per complir amb
la funció de servei públic i la independència dels serveis
informatius, separant clarament la informació de l’opinió.»
3. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 4 i queda
amb la redacció següent:
«a) S’ha de fomentar, promoure i protegir el sector
audiovisual, tant pel que fa a la indústria i al colAlectiu
professional, com a la producció i potenciació d’obres i
continguts audiovisuals. Per assolir aquest objectiu es
promouran convenis amb les associacions productores per
a l’externalització de programes.»
4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 11 i queda amb la redacció
següent:
«1. La contractació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, de les societats filials i de les societats en les
quals participi majo rità ria m e nt, d ir e c ta m e nt o
indirectament, s’ha d'ajustar als principis de publicitat i
concurrència de la contractació pública, a excepció
d'aquells casos en què la naturalesa de l'operació que s'hagi
de dur a terme per al compliment de la missió de l'Ens, sigui
incompatible amb aquests principis.»
5. Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 i queda amb la redacció
següent:
«1. El Consell de Direcció està integrat pel director o la
directora general i nou membres més, amb una composició
paritària entre dones i homes. Les persones que integren el
Consell de Direcció han de tenir qualificació, experiència
i mèrits professionals rellevants.»
6. Es modifica l'article 15 i queda amb la redacció següent:
«1. Els membres del Consell de Direcció seran elegits pel
Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si aquesta
majoria no és assolida en la primera votació, es procedirà
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a una segona votació, en la qual la majoria absoluta serà
suficient per a l’elecció. Entre una i altra votació ha de
passar un mínim d’un mes. El mateix procediment es durà
a terme quan pertoqui una renovació parcial d’acord amb el
que preveu aquesta llei.
2. El Parlament també designarà la persona que ha d’ocupar
el càrrec de director o directora general de l’Ens i del
Consell de Direcció, per les mateixes majories que indica
el punt 1 d’aquest article.
3. En cap cas no seran elegibles ni com a membres del
Consell de Direcció ni com a director o directora general
els que incorrin en els supòsits que preveu el punt 1.d) de
l’article 17 següent, o hagin estat separats d’acord amb el
que estableixen els punts 2, 3 i 5 del mateix article.
4. El president o la presidenta del Parlament ordenarà la
publicació del nomenament del director o la directora i de
la resta de membres del Consell de Direcció en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
La promesa o el jurament del director o la directora i de
la resta de membres del Consell de Direcció es realitzarà
davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se'n publicat
el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
7. Es modifica la lletra q) de l'apartat 2 de l'article 19 i queda
amb la redacció següent:
«q) Aprovar una memòria anual sobre el compliment de
les missions de servei públic i de les obligacions de caràcter
econòmic i financer assumides per l’Ens i les empreses
filials. La memòria ha d'incloure una fitxa tècnica de
cadascuna de les produccions contractades, amb el
pressupost d'execució, el nom de l'empresa que l'ha
realitzada i el director de la producció.»
8. Es modifica l'apartat 3 de l'article 24 i queda amb la redacció
següent:
«3. Els membres del Consell Assessor seran elegits pel
Parlament per majoria de tres cinquenes parts i per un
mandat de quatre anys. Transcorregut un mes sense haver
aconseguit aquesta majoria, en serà suficient la majoria
absoluta. La condició de membre del Consell Assessor no
exigeix dedicació exclusiva ni dóna dret a remuneració,
llevat de la percepció de dietes per assistència a les
reunions. La percepció de les dietes es fixarà
reglamentàriament.»
9. Es modifica la lletra i) del punt 2 de l’article 29, que passa
a tenir la redacció següent:
«i) Es destinarà una inversió mínima del 6% del
pressupost per a la producció cinematogràfica de les Illes
Balears, la destinació del qual serà la participació en
documentals unitaris, llargmetratges i curtmetratges de
ficció. Aquesta partida pressupostària serà independent de
la que es destina a la producció pròpia.»

10. Es modifica l'apartat 2 de l'article 33 i queda amb la
redacció següent:
«2. Aquestes compensacions no podran superar el cost net
del servei públic prestat en el corresponent exercici
pressupostari. Així mateix, en cap cas no superaran la
quantitat resultant d’aplicar un increment del 12% per
costos d’insularitat i pluriinsularitat al cost mitjà per
habitant de les televisions autonòmiques. Si per raons del
servei es fa indispensable superar aquesta quantitat, serà
necessària una proposta motivada del Govern i una
autorització del Parlament per majoria de tres cinquenes
parts del plenari.»
11. Es modifica l’apartat 1 de l'article 35 i queda amb la
redacció següent:
«1. El personal al servei de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears i de les empreses filials prestadores es
regeix per la legislació laboral, sens perjudici de l’aplicació
de les normes de la legislació de la funció pública sobre la
contractació laboral. En tot cas, la selecció d’aquest
personal es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat.»
12. S'afegeix un nou apartat, el 5, a l'article 37 i queda amb la
redacció següent:
«5. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'Ens
ha de trametre periòdicament al Parlament còpia de les
actes de les reunions del Consell de Direcció esteses pel
secretari o la secretària previstes a l'article 20, dirigides als
membres de la comissió parlamentària corresponent. »
13. S'afegeix un nou article, el 40, dins el títol V, amb la
redacció següent:
«Article 40
Publicitat de la gestió de l'Ens
1. Els pressuposts de l'Ens, així com les memòries
elaborades pel Consell de Direcció, s'han de publicar a la
web de l'Ens un cop aprovades.
2. S'ha de publicar també a la web de l'Ens una versió dels
comptes anuals, en un format intelAligible per la ciutadania,
que detalli els principals costs, segregats per empreses
filials, així com l'origen dels recursos generats.
3. La publicació prevista als apartats anteriors ha de ser
publicitada per l'Ens.»
Disposició transitòria primera
1. Els membres actuals del Consell de Direcció finalitzaran el
seu mandat d'acord amb el previst a l'article 16 i a la disposició
transitòria primera de la Llei 15/2010.
2. El requisit de paritat previst a la nova redacció de l'article 14
de la Llei 15/2010 s'aplicarà sobre el conjunt dels nous
nomenaments realitzats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta
llei.
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Disposició transitòria segona

Article únic

Els membres del Consell de Direcció mentre no s’hagi
definit el model de gestió, organització i funcionament de l’Ens
públic, han de ser retribuïts amb dietes que s’han de fixar
reglamentàriament, respectant en qualsevol cas els límits
establerts per la llei de pressuposts de la comunitat autònoma
i tenint en compte els desplaçaments entre illes.

1. Es crea en el si del Parlament de les Illes Balears la Comissió
General de Consells Insulars de composició paritària
Parlament-consells insulars.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 26 de novembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2015, aprovà la Llei de la Comissió
General de Consells Insulars.

2. La Comissió General de Consells Insulars, que té per finalitat
aprovar per dues terceres parts dels seus membres, el seu
reglament, composició i funcions, d’acord amb el que es preveu
a l’article 53 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
estarà integrada per 24 vocals, 12 diputats o diputades
nomenats o nomenades pels grups parlamentaris d’acord amb
les proporcions acordades per la Mesa i la Junta de Portaveus
a la present legislatura, i 3 consellers o conselleres per
cadascun dels consells insulars de M allorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics
presents als consells insulars.
Disposició final
La composició de la Comissió General de Consells Insulars
prevista a l’apartat 2 de l’article únic d’aquesta llei, quedarà
sense efectes una vegada aprovada en el marc del seu reglament
la composició de la Comissió General de Consells Insulars per
les dues terceres parts dels seus membres.
A la seu del Parlament, a 1 de desembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 1 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
LLEI DE LA COM ISSIÓ GENERAL
DE CONSELLS INSULARS
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, és l'expressió de la
voluntat d’avançar en l’autogovern, en el reconeixement del fet
insular i en el major protagonisme que han de tenir cada una de
les illes i els seus respectius consells insulars, per donar, en
definitiva, una millor resposta a les noves necessitats dels
ciutadans. En aquest sentit l'Estatut va preveure, entre d’altres,
dues noves fórmules de cooperació institucional. En l’àmbit de
l’executiu es va crear la Conferència de Presidents, i en l’àmbit
del legislatiu l'Estatut preveu la Comissió General de Consells
Insulars.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2015, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 8531/15, relativa a Pla contra desnonaments, amb
les esmenes RGE núm. 8762/15 i 8770/15, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Així idò, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a
l'article 53 estableix que: “Es crea en el si del Parlament la
Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària
Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu
propi reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres
parts dels seus membres, i que en regularà la composició,
l’organització i les funcions”.
Atès que l'esmentada comissió paritària no està prevista a
l'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears, és
necessari que s'acordi la seva constitució per disposició legal.
La present llei és una passa prèvia i necessària, per tant, per
acordar al si d’una comissió participada paritàriament pel
Parlament i pels consells insulars, el reglament, la composició
i les funcions de l’estatutària Comissió G eneral de Consells
Insulars en el si del Parlament.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir la paralització de desnonaments a l'IBAVI.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
coordinar una estratègia en polítiques d'habitatge comuna entre
totes les administracions públiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant conjuntament amb la mesa
d'habitatge i els fòrums que es considerin adients per
aconseguir una llei d'habitatge consensuada amb tots els sectors
implicats i els diferents grups polítics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques a donar suport a les entitats que treballen amb
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colAlectius afectats pels desnonaments o per la manca
d'habitatge.
5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a cercar
una solució per tal que els petits i mitjans empresaris puguin ser
subjectes d’aplicació del procediment simplificat per a la
reestructuració i la cancelAlació de deutes.
6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
promoure en el menor temps possible una llei balear
d’habitatge tenint en compte les propostes de la PAH
(Plataforma d’afectats per la hipoteca) i altres entitats i agents
socials."
A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

C) RGE núm. 8621/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sous dels
empleats públics, que contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
D) RGE núm. 8622/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Reserva
de la Biosfera, que contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
E) RGE núm. 8612/15, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre Bit Menorca, que contestà el Sr. Vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
F) RGE núm. 8624/15, de la diputada Sra. Marta M aicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
recaptació d'impostos municipals, que contestà la Sra.
Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
G) RGE núm. 8613/15, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aparell de radiologia a Dalt Sant Joan, que contestà la Sra.
Consellera de Salut.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de novembre de 2015, debaté la Interpel Alació RGE núm.
7889/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei agrària.
Actuà com a interpel Alant el diputat Sr. Gabriel Company i
Bauzá i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
Sr. Conseller de M edi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç
Vidal i Matas. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 1 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de novembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:
A) RGE núm. 8614/15, del diputat Sr. Rafael Nadal i Homar,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'electrificació del tren des d'Inca fins a Manacor, que contestà
el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
B) RGE núm. 8619/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obertura dels centres
l'horabaixa, que contestà la Sra. Consellera de Salut.

H) RGE núm. 8616/15, de la diputada Sra. Sandra Fernández
i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a esborrany
d'estratègia d'inclusió social, que contestà la Sra. Consellera de
Serveis Socials i Cooperació.
I) RGE núm. 8625/15, de la diputada Sra. María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Fundació Balear de la Memòria Democràtica, que
contestà la Sra. Consellera de Participació, Transparència i
Cultura.
J) RGE núm. 8609/15, de la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a negociació amb l'Assemblea Docent,
que contestà el Sr. Conseller d'Educació i Universitat.
K) RGE núm. 8617/15, del diputat Sr. Juan M anuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda al
Consell de Menorca per pagar la sentència de Cesgarden, que
contestà el Sr. Conseller de Presidència.
L) RGE núm. 8615/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per evitar
la pèrdua de connectivitat amb la península, que contestà el Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
M) RGE núm. 8620/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
d'emprenedoria empresarial i ocupabilitat, que contestà el Sr.
Conseller de Treball, Comerç i Indústria.
N) RGE núm. 8610/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a connectivitat aèria, que contestà la Sra. Presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 8618/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació dels
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la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

Palma, a 1 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de novembre de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 8368/15,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a control del dèficit i
nivell d'endeutament, amb el resultat següent: vots emesos 55,
vots a favor 20, vots en contra 33 i abstencions 2.
Palma, a 1 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Acord d'aplicació del procediment directe i en lectura
única a la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, de la
Comissió General de Consells Insulars.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2015, aprovà per assentiment la proposta de
la Mesa del Parlament d'aplicació del procediment directe i en
lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, de la
Comissió General de Consells Insulars.
Palma, a 1 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de
novembre de 2015, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6792/15, relativa a manteniment del
caràcter públic de les finques i instalAlacions de titularitat del
M inisteri de Defensa afectades per la Proposta per a la
Racionalització i la Utilització Eficient del Patrimoni
Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF), i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa a paralitzar de manera immediata l’execució de la
Proposta per a la Racionalització i la Utilització Eficient del
Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF)
en tot allò que afecta les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d’acord amb els consells insulars i els
ajuntaments afectats, les negociacions i els acords que siguin
necessaris amb el Ministeri de Defensa per tal de garantir el
manteniment de la titularitat pública dels terrenys i les
instalAlacions afectats per la Proposta per a la Racionalització
i la Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri
de Defensa (PREPIDEF) que es considerin d’interès pels seus
especials valors mediambientals, socials, històrics o
arquitectònics per tal que reverteixin en patrimoni públic de les
Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d’acord amb els consells insulars, els
ajuntaments afectats i el Ministeri de Defensa, la catalogació,
segons el seu valor patrimonial, social, històric o arquitectònic,
de les instalAlacions que són titularitat del Ministeri de Defensa
a les Illes Balears afectades pel PREPIDEF, i a elaborar-ne un
pla d’usos per tal de garantir el seu manteniment i integrar
aquestes instalAlacions, en tant que irrenunciable i valuós
patrimoni públic, a la societat de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2015.
La secretària de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de novembre de 2015, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 8461/15, relativa a
estudi per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir
un servei de qualitat, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

amb la interpretació més favorable als interessos dels ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a reclamar de les companyies operadores de les rutes
entre els aeroports de les Illes Balears que, atès el seu caràcter
de Servei Públic, mantenguin l’estabilitat i la continuïtat dels
horaris i les freqüències compromesos d’acord amb les
condicions específiques que s’estableixen a la Declaració
d’Obligacions de Servei Públic.

B)
1. Instar el Govern balear a realitzar un estudi sobre la
viabilitat de l’establiment d’un sostre de cotxes de lloguer que
es poden comercialitzar a les Illes Balears. Aquest estudi
inclourà alguns criteris per repartir entre les empreses de cotxes
de lloguer les corresponents quotes fins arribar al sostre; entre
aquests criteris es valoraran:
a) El pagament de tributs, com l’impost de matriculació, a
les Illes Balears.
b) El fet que l'empresa ja estigui establerta i en
funcionament a les Illes Balears.
2. Instar el Govern balear a realitzar un estudi sobre la
viabilitat de l’exigència d’una targeta turística als cotxes de
lloguer similar a la targeta de transports que garanteixi que el
vehicle pertany a una empresa: que ha realitzat els tràmits
preceptius davant l’administració turística, que ha superat els
plans de modernització i seguretat i que reuneix les garanties de
qualitat i compliment dels drets dels consumidors que siguin
exigibles.
A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2015.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
La presidenta de la comissió:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a estudiar, d’acord amb el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars, i, si es considera necessari, a modificar
de manera puntual i urgent les condicions específiques de la
Declaració d’Obligacions de Servei Públic d’acord als
interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat
peremptòria que s’estableixi, per part del Ministeri de Foment,
un nou sistema de D eclaració d’Obligacions de Servei Públic
per als vols entre les Illes Balears, consensuat amb el Govern
de les Illes Balears i els consells insulars, on s’estableixi una
tarifa única de caràcter universal d’un màxim de 30 euros.
A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2015.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
La presidenta de la comissió:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de novembre de 2015, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/15, relativa a
seguiment, interpretació i acompliment de les condicions de la
Declaració d'Obligacions de Servei Públic per als vols en les
rutes entre illes, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a fer un seguiment sistemàtic i exhaustiu del
compliment de les condicions establertes en la Declaració
d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les Illes
Balears, amb especial atenció a les anulAlacions o cancelAlacions
de vols, el compliment del nombre diari de freqüències i el
respecte als horaris i les franges horàries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a vetllar pel compliment de la funció de Servei Públic
dels vols afectats per la Declaració d’Obligacions de Servei
Públic per als vols entre les Illes Balears i, en conseqüència, a
fer complir les condicions que s’hi estableixen d’acord, sempre,

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de novembre de 2015, debaté les preguntes que
es relacionen a continuació, que foren contestades per la Sra.
Consellera de Salut.
A) RGE núm. 5680/15, 5691/15 i 5692/15, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a llista d'espera (II), a implantació del document temporal
d'atenció sanitària i a obertura dels centres de salut a les tardes.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre de 2015,
debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel Sr. Conseller d'Educació i Universitat.
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B) RGE núm. 7365/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
fracàs escolar.

Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C) RGE núm. 7366/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
amiant.
D) RGE núm. 7367/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
retorn a centres ordinaris.
E) RGE núm. 7398/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Conservatori de
Música de Maó.
F) RGE núm. 7399/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Adults
de Maó.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
B)
Compareixença de la Sra. Consellera de salut, davant la
Comissió de Salut, sobre polítiques i serveis públics
d'assistència a la salut mental a les Illes Balears (RGE núm.
7095/15, complementat amb l'escrit RGE núm. 7330/15).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de desembre de 2015, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Consellera de Salut, qui,
acompanyada del coordinador autonòmic de Salut Mental de
les Illes Balears, de la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat,
Coordinació Sanitària, Salut Mental i Malalties poc freqüents,
de la cap de Gabinet de la Conselleria de Salut i de l'assessor
tècnic de la Conselleria de Salut, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.9. M OCIONS
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre
de 2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6078/15,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a instalAlació de dos
ducs d'alba al port de Ciutadella, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i abstencions 0.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2015, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 9632/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei agrària, derivada de la
Interpel Alació RGE núm. 7889/15.

2.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Excm. Sr. Fiscal Superior de la
Fiscalia de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre la presentació de la Memòria
de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2015 (exercici 2014)
(RGE núm. 6422/15).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre
de 2015, tengué lloc la compareixença de l'Excm. Sr. Fiscal
Superior de la Fiscalia de les Illes Balears, qui informà sobre
el tema indicat.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
7889/15, relativa a modificació de la Llei agrària, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes B alears a reconèixer, una vegada més, la
multifuncionalitat de l'agricultura i la seva contribució a la
producció d'aliments per a la societat, el manteniment del
paisatge, l’equilibri del territori i la preservació dels costums i
de bona part de la nostra cultura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar l’esperit de la Llei agrària quant que
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aquesta persegueix la dignificació dels pagesos i ramaders de
les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector
agrari és estratègic a la nostra comunitat autònoma i, per tant,
insta el Govern de les Illes Balears que, si finalment du a terme
la modificació de la Llei agrària, hi mantingui les eines
necessàries per tal que els pagesos i ramaders puguin viure
dignament de la seva professió i, en conseqüència, hi inclogui
els elements necessaris per assegurar el futur d'una agricultura,
a les Illes Balears, moderna i adaptada al segle XXI.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb la finalitat d'assolir el màxim diàleg i
consens, convoqui totes les formacions polítiques amb
representació parlamentària i el Consell Agrari Interinsular per
debatre la conveniència o no de l'esmentada modificació, tot
respectant les aportacions que es facin des del sector.
Palma, a 27 de novembre de 2015.
El diputat:
Gabriel Company i Bauzá.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Sa Serra a 31 de juliol de 2015?
Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

C)
RGE núm. 9587/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència Sa Serra, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Sa Serra a 31 d'agost de 2015?
Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D)
RGE núm. 9588/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència Sa Serra, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Sa Serra a 31 de setembre de 2015?

A)
RGE núm. 9581/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes sanitàries
emeses a no residents.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes targetes sanitàries s'han emès a no residents durant
els mesos d'octubre i novembre d'enguany?
Palma, a 24 de novembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

B)
RGE núm. 9586/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència Sa Serra.

Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

E)
RGE núm. 9589/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència Sa Serra, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Sa Serra a 31 d'octubre de 2015?

BOPIB núm. 23 - 4 de desembre de 2015

815

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 9590/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència de Can Raspalls.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2015, ratifica l'admissió per delegació de
la presidenta respecte de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple següents.

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.

Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Can Raspalls a 31 de juliol de 2015?
Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

RGE núm. 9657/15, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Govern balear i Institut
Ramon Llull.

G)

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

RGE núm. 9590/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència de Can Raspalls, 2.

Sra. Presidenta del Govern, quina és la relació actual entre
el Govern balear i l'Institut Ramon Llull?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Can Raspalls a 30 de setembre de 2015?
Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

H)
RGE núm. 9592/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
ocupades a la Residència de Can Raspalls, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin era el nombre total de places ocupades a la Residència
de Can Raspalls a 31 d'octubre de 2015?
Palma, a 27 de novembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

Palma, a 30 de novembre de 2015.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

B)
RGE núm. 9661/15, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a acord amb l'Assemblea de Docents.
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.
Per què no ha arribat la Conselleria d'Educació a un acord
amb l'Assemblea de Docents?
Palma, a 30 de novembre de 2015.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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F)

C)
RGE núm. 9729/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, dels consells insulars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin és el calendari de treball que s'ha fixat el Govern per
iniciar la modificació efectiva de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, dels consells insulars?

RGE núm. 9732/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur a les Balears el mes de novembre.
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.
Quina valoració fa el Govern de les dades d'atur a les Illes
Balears corresponents al mes de novembre?
Palma, a 1 de desembre de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 2 de desembre de 2015.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.
G)
D)
RGE núm. 9730/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assignació a Formació
Professional.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 9733/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives en matèria de comerç.
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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Treball, quines iniciatives desenvolupa la
seva conselleria en matèria de comerç des de la moratòria?

Sr. Conseller, per què la Formació Professional, aquest tram
essencial del sistema educatiu, té en el pressupost de 2016 una
assignació inferior a la de l'any en curs?
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 1 de desembre de 2015.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

H)
RGE núm. 9734/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern d'estímul a la contractació indefinida.

E)
RGE núm. 9731/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a copagament
farmacèutic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Treball, quina política fa el Govern
d'estímul a la contractació indefinida a les Illes Balears?

Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar fi al
copagament farmacèutic dels pensionistes?
Palma, a 1 de desembre de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 1 de desembre de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

I)
RGE núm. 9735/15, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de cursos per ocupats i desocupats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

817

Quan està previst que siguin gratuïts els aparcaments dels
hospitals públics de Can Misses i Son Espases?
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

Sr. Conseller de Treball, per què ha eliminat a les
acadèmies de formació i als centres de barri les línies de
finançament de cursos per a ocupats i desocupats, quan el
criteri general de la llei és la pública concurrència?
M)
Palma, a 1 de desembre de 2015.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

RGE núm. 9739/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gestió de ports d'interès general.

RGE núm. 9736/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs per
a la reindustrialització de la nostra comunitat autònoma.

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.

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.

Ha fet o té pensat fer aquest govern alguna passa davant el
Govern de l'estat per tal que es transfereixi a la comunitat
autònoma la gestió dels ports d'interès general de M aó, Eivissa,
La Savina, Alcúdia i les instalAlacions nàutiques del Port de
Palma?

J)

Sr. Conseller de Treball, quins treballs es fan a la seva
conselleria per a la reindustrialització de la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 1 de desembre de 2015.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

Palma, a 2 de desembre de 2015.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

N)
RGE núm. 9740/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a energies renovables.

K)
RGE núm. 9737/15, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió
Bilateral Mixta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin tipus de mesures pensa posar en marxa el Govern de
les Illes Balears per incentivar l'ús de les energies renovables?
Palma, a 2 de desembre de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Sra. Presidenta, quina valoració fa de la Comissió Bilateral
Mixta que tingué lloc el passat dijous amb el Govern de l'Estat?
Palma, a 1 de desembre de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

O)
RGE núm. 9741/15, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
relativa a rescat farmacèutic.

L)
RGE núm. 9738/15, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a gratuïtat d'aparcaments als hospitals
públics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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 dur a terme el
denominat "rescat farmacèutic" possibilitant que les famílies
sense recursos tinguin accés als medicaments que necessitin?
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Palma, a 2 de desembre de 2015.
La diputada:
Maria Montserrat Seijas i Patiño.

P)
RGE núm. 9742/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pista
forestal de Bunyola.
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.
Pensa el Govern de les Illes Balears desistir de fer les obres
de condicionament i millora d'una pista forestal a la Comuna de
Bunyola per l'afecció ambiental negativa que té?
Palma, a 2 de desembre de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

A)
RGE núm. 9580/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb els policies locals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'article 148 de la Constitució Espanyola dota de
competència les comunitats autònomes en tot allò referent a la
coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals
en els termes que estableixi la Llei Orgànica.
En l'actualitat s'ha creat una problemàtica que ha
desembocat en la impossibilitat que molts ajuntaments puguin
comptar amb personal per cobrir les diferents places de policia
que s'han anat creant o han quedat vacants per un o un altre
motiu.

Q)

A més, els agents disponibles han entrat en una espiral de
mercat propiciada per les necessitats dels ajuntaments a cobrir
les places de policia de manera interina o temporal, reduint de
manera significativa la qualitat del servei prestat atès que mai
les plantilles no compten amb una mínima estabilitat que els
afermi en el terreny en el qual han d'exercir la seva tasca.

RGE núm. 9743/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
electrificació del tren de Manacor i Sa Pobla.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per quin motiu el Govern de les Illes Balears finançarà amb
fons propis l'electrificació del tren fins a Manacor i sa Pobla en
lloc de fer-ho a càrrec del conveni ferroviari signat amb l'Estat?
Palma, a 2 de desembre de 2015.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Que als cursos de formació que es realitzin per part de
l'EBAP per a la policia local s'estableixin incentius per a la
participació d'alumnes procedents de Formentera, Eivissa i
Menorca, mitjançant la formació online, l'establiment de dietes
i els ajuts per als desplaçaments.
2. Que no rebaixi el fons de seguretat pública i, en la mesura
que sigui possible, s'incrementi.
3. Que es realitzi el corresponent estudi de restribucions actuals
i es duguin a terme les reformes legislatives per establir un
sistema homogeni a tots els ajuntaments.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. Adequar la normativa autonòmica actual permetent només
l'accés com a funcionaris de carrera a la policia local, sense
perjudici del temps de pràctiques.
5. Canviar el procediment d'accés, opositant primer a
l'ajuntament que disposi de plaça vacant i hagi de realitzar-se
el curs bàsic de policia una vegada haver obtingut la plaça com
a funcionari en pràctiques; el curs s'ha de realitzar en dues
fases, la primera mitjançant formació per part de l'EBAP per un
temps adequat a la categoria professional i posteriorment un
període de pràctiques que no hauria de ser inferior a un any.
Posteriorment, si se superen tots dos períodes, es consolidarà
la plaça com a funcionari de carrera. Durant el temps en què
s'ocupi la plaça com a funcionari en pràctiques es percebrà una
remuneració sobre la base del que es disposa en la legislació
vigent.
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6. Convocar proves d'oposició per accedir a la condició de
funcionari de carrera respectant els criteris de igualtat, mèrit i
capacitat per dotar d'estabilitat a les actuals places interines.
Palma, a 18 de novembre de 2015.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

Resulta per tant evident que la declaració de servei públic
es va fer a favor de les companyies i en un moment econòmic
en el qual no era previsible que l'IPC fos negatiu.
Atès que aquesta situació genera indefensió al consumidor
i que és un deure de les administracions publiques vetllar pels
interessos dels ciutadans, es presenta la següent proposta de
resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a revisar l’Acord del Consell de Ministres de dia 21 de
novembre de 2003, en el qual es declara l’obligació de servei
públic de les rutes entre les illes, per tal que mentre es
mantingui l’actual sistema de bonificació per residència, es
contemplin revisions a la baixa de les tarifes de referència
d’acord amb les corresponents baixades anuals de l’Índex de
Preus al Consum.
Palma, a 19 de novembre de 2015.
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu.
David Abril i Hervás.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de desembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 8917/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a afectació de les
tarifes de referència de l'OSP entre illes per la baixada de
l'IPC, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Segons l'Institut Nacional d’Estadística, durant diversos
mesos dels anys 2014 i 2015 les taxes anuals de variació de
l'índex de preus al consum han estat negatives. Concretament
el mes de gener de 2015 va ser de -1,3%.
Per altra banda, l'Acord de 21 de novembre de 2003 del
Ministeri de Foment, pel qual es declaren obligacions de servei
públic les rutes aèries entre les Illes diu que la intervenció
pública va dirigida a fer possible l'existència d'una oferta de
serveis "suficient, a un preu assequible". Diu també que el
Ministeri de Foment "procedirà cada mes de gener de cada any,
a petició de les companyies que operin en les rutes sotmeses a
obligacions de servei púbic, a la revisió de les tarifes anteriors
en la quantitat equivalent a la resulti de traslladar a les tarifes
els efectes de l'aplicació del corresponent increment anual de
l'Índex General Nacional del sistema de l'Índex de Preus al
Consum". Finalment diu "el Ministeri de Foment podrà
modificar la tarifa màxima en proporció a la pujada de costos
experimentada".
Posteriorment, a través de l’Ordre FOM/1085/2008 es va
substituir el sistema de tarifes màximes pel de tarifes de
referència.
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B)
RGE núm. 8921/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a CEDAW, 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, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
Ángela González Carreño va contreure matrimoni el 1996
amb F.R.C. La seva filla Andrea va néixer el 17 de febrer
d'aquest any. Durant la seva convivència, abans i després del
matrimoni, Ángela González va ser víctima de violència física
i psicològica per part de F.R.C. Per aquesta raó, Ángela
González va deixar el domicili familiar en diverses ocasions
durant 1999. El 3 de setembre de 1999, després d'un episodi en
el qual F.R.C. la va amenaçar de mort amb un ganivet en
presència de la seva filla, Ángela González va abandonar el
domicili familiar definitivament, va denunciar els fets i va
solAlicitar la separació provisional, que la seva filla quedés sota
la seva guàrdia i custòdia i que s'establís un règim de visites
entre pare i filla limitades i vigilades per personal dels serveis
socials.
El 22 de novembre de 1999 el jutge va ordenar la separació
provisional per un període de 30 dies, pendent de la presentació
formal d'una demanda de separació; va atorgar la guàrdia i
custòdia d'Andrea a la seva mare; va establir un règim de
visites entre pare i filla limitat als divendres de 17 a 20 hores i
els diumenges de 10 a 14 hores; va establir una contribució
econòmica equivalent a 360 euros que F.R.C. havia de
proporcionar en favor d'Andrea; i va atorgar l'ús de l'habitatge
familiar a F.R.C.
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Entre novembre de 1999 i novembre de 2001 F.R.C. va
continuar l'assetjament i la intimidació, els insults i les
amenaces de mort contra Ángela González, en presència de la
seva filla, per la qual cosa va interposar més de 30 denúncies
davant la Guàrdia Civil i els jutjats en matèria civil i penal, i
solAlicità repetidament ordres d'allunyament de F.R.C. respecte
d’ella i la seva filla. També va solAlicitar un règim de visites
vigilat i el pagament de la pensió d'aliments. Malgrat les
múltiples denúncies, F.R.C. solament va ser condemnat una
vegada, el 24 d'octubre de 2000, per una falta de vexacions. El
Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Coslada va considerar provat que
F.R.C. venia perseguint i assetjant a Ángela González,
vexant-la de manera constant. No obstant això, la pena
imposada es va limitar a una multa equivalent a 45 euros.
Els jutjats van emetre ordres d'allunyament en favor
d'Ángela González que no van incloure la seva filla, en
considerar el jutjat que l'ordre afectaria el règim de visites i
podria perjudicar greument les relacions entre pare i filla. Les
ordres judicials d'allunyament en favor d'Ángela González eren
violades per F.R.C. sense cap conseqüència legal per a ell. Un
informe de setembre de 2001 sobre F.R.C. observava “un
trastorn obsessiu-compulsiu, amb trets celotípics i una
tendència a distorsionar la realitat, que podria degenerar en un
trastorn similar al paranoide”. M algrat els continus incidents
violents protagonitzats per F.R.C. durant l'any i mig de visites
vigilades, el Jutjat núm. 1 de Navalcarnero va emetre una ordre
el 6 de maig de 2002 autoritzant les visites no vigilades. La
mare va apelAlar aquesta decisió sense èxit.
El 24 d'abril de 2003, tres anys després que Ángela
González solAlicités l'ús de l'habitatge familiar davant la falta
continuada de pagament de la pensió d'aliments, es va celebrar
una audiència judicial per aquest assumpte. En acabar, quan
Ángela González sortia de l'edifici, F.R.C. es va acostar a ella
i li va dir que li llevaria el que més volia.
La tarda d'aquest mateix dia Ángela González va acudir als
serveis socials amb Andrea per a la visita prevista amb el seu
pare. Quan va acudir a recollir-la hores més tard no havien
arribat. Després d'esperar durant una hora i davant la falta de
resposta de F.R.C. a les seves trucades telefòniques Ángela
González va acudir a la policia a denunciar els fets i demanar
que un agent es personés en el domicili de F.R.C. Quan els
agents s’hi van personar van trobar els cossos sense vida
d'Andrea i F.R.C. Aquest tenia un arma a la mà. La investigació
policial va concloure que F.R.C. havia disparat la filla abans de
matar-se. El 12 de juny de 2003 el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de
Navalcarnero exonerava a F.R.C. de responsabilitat penal per
la mort d'Andrea per haver comès suïcidi.
Ángela González Carreño va presentar l'abril de 2004
davant el M inisteri de Justícia una reclamació de
responsabilitat patrimonial de l'Estat per anormal funcionament
de l'Administració de Justícia, alAlegant negligència per part de
les autoritats administratives i judicials. Ángela González va
argumentar que tant els òrgans judicials com els serveis socials
havien incomplit la seva obligació de protegir la vida de la seva
filla, malgrat les múltiples ocasions en què havia informat els
jutjats i la policia del perill que la menor corria amb el seu
pare. Ángela González va reclamar el seu dret a rebre una
indemnització, com a única forma viable de reparació. El
Ministeri va rebutjar la reclamació, i Ángela González va
recórrer davant l'Audiència Nacional i posteriorment en

cassació davant el Tribunal Suprem i en empara davant el
Tribunal Constitucional sense que els seus recursos fossin
estimats.
Ángela González va denunciar Espanya davant el Comitè
per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona invocant
la violació dels articles 2, 5 i 16 de la Convenció per a
l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona.
La Convenció i el seu Protocol Facultatiu van entrar en vigor
per a Espanya el 4 de febrer de 1984 i el 6 d'octubre de 2001,
respectivament.
El Comitè internacional va adoptar la seva decisió el 18 de
juliol de 2014 (NU doc. CEDAW /C/58/D/47/2012) en la qual
va constatar l'incompliment per part d'Espanya de les seves
obligacions internacionals. Segons el Comitè, les autoritats de
l'Estat, en decidir l'establiment d'un règim de visites no vigilat
van aplicar nocions estereotipades del dret de visita basat en la
igualtat formal que, en el present cas, va atorgar clars
avantatges al pare malgrat la seva conducta abusiva i va
minimitzar la situació de mare i filla com a víctimes de
violència. Així mateix, considerà que Espanya no va complir
l'obligació d'investigar l'existència d’errades, negligència o
omissions per part dels poders públics que poguessin haver
ocasionat una situació de desprotecció de les víctimes.
A dia d'avui, Espanya encara no ha complert la Decisió del
Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona
malgrat els requeriments del Comitè.
Per tot això, presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
complir les recomanacions formulades pel que fa a la sra.
Ángela González Carreño:
a) Atorgar una reparació adequada i una indemnització
integral i proporcional a la gravetat de la violació dels seus
drets.
b) Dur a terme una investigació exhaustiva i imparcial amb
la intenció de determinar l'existència de fallades en les
estructures i pràctiques estatals que hagin ocasionat una falta de
protecció d’Ángela González Carreño i la seva filla.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a:
a) Prendre mesures adequades i efectives perquè els
antecedents de violència domèstica siguin tinguts en compte en
el moment d'estipular els drets de custòdia i visita relatius als
fills, i perquè l'exercici dels drets de visita o custòdia no posi en
perill la seguretat de les víctimes de la violència, inclosos els
fills.
b) Reforçar l'aplicació del marc legal amb la intenció
d'assegurar que les autoritats competents exerceixin la deguda
diligència per respondre adequadament a situacions de
violència domèstica.
c) Proporcionar formació obligatòria als jutges i personal
administratiu competent sobre l'aplicació del marc legal en
matèria de lluita contra la violència domèstica que inclogui
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formació sobre la definició de la violència domèstica i sobre els
estereotips de gènere, així com una formació apropiada pel que
fa a la Convenció, el seu Protocol Facultatiu i les
recomanacions generals del Comitè, en particular la
Recomanació general núm. 19 (1992).
Palma, a 25 de novembre de 2015.
Els portaveus:
Margalida Capellà i Roig.
Nel Martí i Llufriu.

C)

Balears i sustenta el teixit primari pesquer. Si es prohibeix
aquest ús, provocarà que desaparegui la confraria de pescadors
de Santanyí i com efecte dominó, altres confraries més petites
que viuen de la pesca artesanal també ho faran.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb el sector pesquer l’ampliació del
Parc Nacional Marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

RGE núm. 9582/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consens amb l'ampliació del Parc Nacional
Marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
A principis de 1988, el Parlament balear va prendre la
decisió d'iniciar el procés de declaració de Cabrera com a Parc
Nacional Marítimoterrestre, que va culminar el març de 1991.
El Parc Nacional està constituït per l'arxipèlag de Cabrera
format per l'illa principal de Cabrera Gran, l'illa dels Conills i
una quinzena d'illots petits, més les aigües del seu entorn. La
seva superfície és de 10.21,51 hectàrees deles quals 8.705, 26
són marines i la resta terrestres.
Un dels seus principals atractius és la biodiversitat marina
on podem trobar praderies de posidònia i fons rocosos que
serveixen de refugi i aliment per a peixos com: dorades (Sparus
aurata), escorballs (Sciaena umbra), dèntols (Dentex dentex),
anfosos (Epinephelus marginatus) i fins i tot, nacres (Pinna
nobilis) un molAlusc molt difícil de trobar-lo a altres indrets de
la M editerrània, d’entre moltes altres espècies.
En aquests illots sempre ha existit l’activitat tradicional com
és la pesca artesanal dins del Parc i altres modalitats de pesca
fora del Parc sempre respectant la conservació del medi marí.
De fet, existeixen restes arqueològiques relacionades amb les
eines que ja utilitzaven els romans, que demostren que en els
segles VI-VII hi havia activitat pesquera.
El passat mes d’agost, el Consell de Govern va aprovar
instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
dur a terme l’ampliació del Parc Nacional assegurant que “com
a mínim” es duplicaria la superfície protegida i arribaria a les
20.000 hectàrees tenint “en compte” el sector pesquer. El sector
pesquer es va assabentar d’aquesta ampliació pels mitjans de
comunicació, demostrant que aquest govern no té cap
sensibilitat cap al sector.
La confraria de pescadors de Santanyí es veurà afectada per
dos motius: per la seva proximitat al Parc i perquè l’ampliació
afectarà la seva zona de pesca prohibint la pesca
d’arrossegament.
Cal esmentar que la pesca d’arrossegament suposa el 70%
dels ingressos de les confraries de pescadors de les Illes
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Palma, a 25 de novembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

D)
RGE núm. 9583/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajudes per acreditacions, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popilar presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Les Illes Balears és una de les comunitats autònomes amb
més denominacions de qualitat de tot l’Estat. En l’actualitat
existeixen 19 marques de qualitat diferents entre
Denominacions d’Origen (formatge Mahón-Menorca, vi de
Binissalem, vi Pla i Llevant, oli i olives de M allorca),
Identificacions Geogràfiques (sobrassada, ensaïmada i ametlla,
totes de Mallorca), Vins de la terra (M allorca, Menorca,
Eivissa Formentera, Illes Balears i SerraTramuntana-Costa
Nord), begudes espirituoses (Palo i herbes de Mallorca, gin
Mahón i herbes Eivissenques) i marques de garantia (PM S de
carn de porc).
Cadascuna de les empreses que conformen les diferents
marques de qualitat tenen la particularitat que són petites
empreses i la gran majoria de component familiar ajudant a la
diversificació del PIB Balear que majoritàriament és turístic.
Una altra característica d’aquestes empreses és que ajuden a
conservar el paisatge i el territori de les nostres illes i a seguir
tenint una gastronomia diferenciadora i arrelada.
Un dels principals problemes que tenen les empreses
agroalimentàries és la falta de competitivitat pels efectes de la
insularitat, de la doble i fins i tot triple insularitat. Per aquest
motiu, aquestes empreses han d’apostar per la qualitat i donar-li
un valor afegit al seu producte per seguir subsistint en aquest
món tan competitiu.
Diferents estudis avalen que les empreses que tenen una
major capacitat d’exportació del seu producte arreu del món,
tenen menys possibilitats que tanquin les seves portes, per tant,
la diversificació en la comercialització dels seus productes és
clau per seguir amb l’activitat econòmica.
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Moltes vegades aquestes petites empreses no poden obrir
nous mercats perquè aquests els exigeixen certificacions que en
la majoria dels casos són molt costoses i no hi poden fer front.

escolar, de les ajudes individualitzades per transport escolar,
del Programa Escola Matinera i sobre el Programa Escola
Matinera .

Existeixen actualment esquemes internacionals establerts
per la pròpia distribució amb l'objecte de garantir que els seus
proveïdors compleixen la legislació i una sèrie de requisits
definits per ells i aquests esquemes requereixen de la
participació d'entitats de certificació de producte acreditades
com una forma afegida de control dels productes. Avui dia, la
certificació s'aplica a una gran varietat de productes
agroalimentaris i es requereix tant en els àmbits voluntaris
(Producció Controlada, BRC, IFS, GlobalGAP) com en els
voluntaris regulats (Agricultura Ecològica i Integrada,
Denominacions d'Origen Protegides, etc.).

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la
resposta en aquests enllaços: annex 1, annex 2 i annex 3.

La certificació dels sistemes de gestió ha deixat de ser en
molts casos voluntària, per convertir-se en “obligatòria”, com
en el cas de certificacions dels sistemes de gestió de la
seguretat alimentària o la certificació de producte.

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 6074/15 i 6075/15, presentades
pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de professors
contractats.
Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la
resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
D)

La implantació i la certificació voluntària de sistemes de
gestió s'ha convertit en una forma de diferenciar-se i d'afegir
valor als nostres productes o serveis, demostrant davant els
nostres clients i proveïdors que la nostra empresa aplica
mètodes de control i millora contínua.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir una línia específica d’ajudes per a les empreses
agroalimentàries per a la implantació i la certificació de nous
sistemes de gestió.
Palma, a 25 de novembre de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

A les Preguntes RGE núm. 7491/15, 7502/15, 7513/15,
7524/15, 7527/15 i 7535/15, presentades per la diputada
Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a funcionaris interins cessats i havent ocupat la plaça
un funcionari en comissió de serveis (10), a funcionaris
interins cessats sense que el seu lloc s'hagi ocupat (10), a
renovació de comissions de serveis (10), a funcionaris cessats
(10), i a adscripció de funcionaris (2 i 10).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 7718/15 a 7746/15, 7748/15,
7749/15 i 7752/15 i 7761/15, presentades pel diputat Antoni
Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a import d'operacions pendents de pagament (5 a 33
i 35 a 48).
Ateses les característiques, podeu consultar la resposta en
aquest enllaç.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 5836/15, presentada per la
diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a alumnes que fan ús del servei de
menjador escolar.
Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la
resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 5844/15 a 5847/15, presentades
pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relatives a dotació de les ajudes de menjador

A)
RGE núm. 9584/15, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Salut, sobre l'obertura dels centres de salut els horabaixes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre l'obertura
dels centres de salut els horabaixes i com afectarà aquesta
mesura el sector sanitari.
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Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

3.17. INFORM ACIÓ

Normes reguladores del procediment per a l'elecció del
Director o Directora General i membres del Consell de
Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
A)
Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 8868/15 i 8892/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, i per la
diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a centres de formació privats i a
copagament farmacèutic, per les preguntes RGE núm. 9567/15
i 9661/15, relatives a Govern balear i Institut Ramon Llull i a
acord amb l'Assemblea de Docents, respectivament.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Proposta de
Projecte de llei
l'any 2015 de
l'equivalent, del

tramitació directa i en lectura única per al
RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial
la paga extraordinària i l'addicional, o
mes de desembre de 2012.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, oïda la Junta de Portaveus en sessió del
mateix dia, conformement amb l'article 145.1 del Reglament de
la cambra, adopta formalment l'acord de proposar al Ple de la
cambra la tramitació directa i en lectura única d'aquesta
iniciativa.
Palma, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar les
següents:
Normes reguladores del procediment per a l’elecció del
Director o Directora General i membres del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears
La Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, ha introduït, entre d’altres
qüestions, un conjunt de canvis que afecten l’organització de
l’esmentat Ens i, particularment, pel que ara interessa, el
Consell de Direcció i el Director o la Directora General, en
especial la composició d’aquell i l’elecció d’ambdós òrgans.
D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, per una banda,
el Parlament de les Illes Balears ha de procedir a l’elecció de
quatre membres del Consell de Direcció com a conseqüència de
la renovació parcial prevista a l’article 16 de la Llei 15/2010,
el mandat dels quals serà de sis anys i finirà dia 6 de març de
2021. I que, per una altra banda, a causa de les renúncies
d’altres dos membres que s’han produït al si del Consell de
Direcció de l’Ens públic, el Parlament també haurà de cobrir
aquestes vacants i que el mandat d’aquests nous membres
finalitzarà en la data en què haurà acabat el mandat del membre
a qui substitueixen, és a dir, dia 6 de març de 2018. Així
mateix, s’ha de tenir present que actualment l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears té vacant el càrrec de
Director o Directora General i, per tant, correspon al Parlament
procedir-ne a l’elecció, però tot tenint present que, ara, com a
conseqüència dels canvis operats per la Llei 9/2015, de 26 de
novembre, el Director o Directora General, tot i formar part del
Consell de D irecció de l’Ens públic, no s’elegeix d’entre els
seus membres, sinó que s’elegeix al marge d’aquests.
Per últim, és necessari destacar que segons l’article 14.1, en
la nova redacció donada per la Llei 9/2015, de 26 de novembre,
“El Consell de Direcció està integrat pel Director o la Directora
General i nou membres més, amb una composició paritària
entre dones i homes”; però que, segons l’apartat segon de la
disposició transitòria primera de la dita llei, “el requisit de
paritat previst a la nova redacció de l’article 14 de la Llei
15/2010 s’aplicarà sobre el conjunt dels nous nomenaments
realitzats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei”.
L’article 188 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears disposa 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.
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2. La M esa, 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 de Direcció de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del seu Director
o Directora General, la M esa i la Junta de Portaveus, en sengles
sessions de dia 2 de desembre de 2015, adopten els següents
ACORDS
Primer. Amb l’antelació suficient que determini la M esa del
Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran
presentar candidats i candidates a ser elegits o elegides
membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i Director o Directora
General de l’esmentat Ens. Respecte de cada un d’aquests
candidats o candidates, els grups parlamentaris hauran
d’adjuntar un currículum vitae acreditatiu que tenen
qualificació, experiència i mèrits professionals rellevants per
integrar el Consell de Direcció, d’acord amb el que disposa
l’article 14.1 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, tot tenint present
la presumpció establerta a l’apartat segon del dit article 14.
Juntament amb el currículum vitae s’hi adjuntarà la
documentació acreditativa dels fets alAlegats. Així mateix, els
grups parlamentaris, respecte de cada candidat i candidata a ser
elegits o elegides membres del Consell de Direcció o Director
o Directora General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, hauran de presentar una declaració que no
incorren en els supòsits que preveu l’apartat 1.d) de l’article 17
de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, i que no han estat
separats del Consell de Direcció conformement amb els
procediments establerts als apartats 2 i 3 del mateix article.
En tot cas, la Mesa del Parlament de les Illes Balears queda
habilitada per solAlicitar dels grups parlamentaris proposants
una ampliació de la documentació aportada per aquests, quan
ho consideri necessari.
Segon. Els grups parlamentaris proposants hauran de presentar
els seus candidats o candidates en tres candidatures diferents:
a) U na candidatura integrada per quatre candidats i
candidates, a l’objecte de cobrir les vacants ocasionades com
a conseqüència de la renovació parcial del Consell de Direcció
de l’Ens.
b) Una candidatura integrada per dos candidats o
candidates, a l’objecte de cobrir les vacants produïdes a causa
de les renúncies hagudes al si del Consell de Direcció de l’Ens.
Dels sis integrants que resulten de la suma d’aquestes dues
candidatures, tres hauran d’esser dones i tres homes.
c) Una candidatura integrada per un sol candidat o
candidata al càrrec de Director o Directora General de l’Ens.
Tercer. La M esa del Parlament de les Illes Balears
comprovarà, respecte de tots els candidats i candidates, que els
grups parlamentaris proposants han presentat tota la
documentació a què es refereix el primer Acord. Així mateix,
la Mesa comprovarà respecte de les candidatures a què es

refereixen els apartats a) i b) de l’anterior Acord que contenen
el nombre de candidats o candidates previst per a cada una i
que dels sis integrants que resulten de la suma d’aquestes dues
candidatures, tres són dones i tres són homes. Aquesta darrera
comprovació només es durà a terme quan les dues candidatures
siguin presentades pel mateix grup parlamentari.
Fetes aquestes comprovacions per part de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, aquesta ho comunicarà als grups
parlamentaris i els trametrà les distintes candidatures
presentades juntament amb tota la documentació a què es
refereix el primer Acord, per tal que tots els grups
parlamentaris tenguin els elements de judici necessaris, amb
temps suficient, abans de procedir-ne a l’elecció.
Quart. Els i les membres del Consell de Direcció de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i el Director o la
Directora General seran elegits pel Ple del Parlament de les
Illes Balears, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats
i de les diputades, en votació secreta.
Quint. A la sessió plenària en què s’hagin de dur a terme les
eleccions, la Presidència anunciarà les distintes candidatures
presentades.
Sext. L’elecció del Director General o de la Directora General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears serà
secreta mitjançant papereta. Els diputats i les diputades seran
cridats nominalment a la Mesa per tal de dipositar la papereta
a l’urna corresponent.
Sèptim. L’elecció de la resta de membres del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
també serà secreta mitjançant papereta. L’elecció es realitzarà
mitjançant una única cridada a cada diputat o diputada, el o la
qual dipositarà a l’urna habilitada a tal efecte una papereta que
contendrà el nom dels quatre membres integrants d’alguna de
les candidatures anunciades per la Presidència, per tal de
procedir a la renovació parcial del Consell de Direcció, d’acord
amb la Llei 15/2010. A més, cada diputat o diputada dipositarà
a una altra urna habilitada a tal efecte una papereta que
contendrà el nom dels dos o de les dues membres integrants
d’alguna de les candidatures anunciades per la Presidència, per
tal de procedir a les substitucions dels membres que
renunciaren a la condició de membres del Consell de Direcció
de l’Ens.
O ctau. Havent-se obtingut la majoria de tres cinquenes parts
dels diputats i de les diputades, si el resultat obtingut per a
l’elecció dels integrants del Consell de Direcció, sigui per
renovació, sigui per substitució, no respectàs el criteri de la
paritat i, per tant, no fossin elegides tres dones i tres homes,
l’elecció es considerarà nulAla i sense efecte en la seva totalitat.
Novè. En tot cas, les votacions seran per candidatures
completes. Es consideraran nulAles aquelles paperetes que no
contenguin el nom de tots els candidats o candidates que
integren la candidatura (siguin quatre, dos o un, segons els
casos), en contenguin més o en contenguin de diferents.
Dècim. Seran admeses i considerades vàlides les paperetes en
blanc.
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Onzè. Un pic acabades les votacions, la Presidència en
proclamarà els resultats. Si s’escau, la Presidència del
Parlament ordenarà la publicació del nomenament del Director
de la Directora general i de la resta de membres del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears. La promesa o el jurament del
Director o la Directora General i de la resta de membres del
Consell de Direcció es realitzarà davant la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Resolució de la Presidència reguladora del procediment de
votació telemàtica a les sessions plenàries del Parlament de
les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar la següent:
Resolució de la Presidència reguladora del procediment
de votació telemàtica a les sessions plenàries del
Parlament de les Illes Balears
Els apartats 2 i 3 de l’article 85 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, introduïts a la reforma aprovada
en el Ple de dia 15 de març de 2011, disposen el següent:
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l’article 85.3 del Reglament de la cambra, desitgi esser
autoritzat o autoritzada per participar en les votacions, haurà de
presentar davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears la
corresponent solAlicitud de vot telemàtic, a la qual haurà
d’exposar i justificar les raons que li impedeixen l’exercici
presencial de la funció parlamentària.
A la solAlicitud s’adjuntarà la documentació acreditativa o
justificativa del supòsit d’entre els prevists reglamentàriament
que la fonamenti. La solAlicitud haurà de contenir
obligatòriament el compromís d’utilitzar, per emetre el vot
telemàtic, l’adreça de correu electrònic que el Parlament de les
Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a cada diputat i
diputada.
Així mateix, el diputat o la diputada solAlicitant indicarà, si
és possible, la duració prevista de la situació que permet
l’autorització del vot telemàtic.
Segon. Termini per a la presentació de la solAlicitud
d’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.
La solAlicitud d’autorització haurà de presentar-se amb
l’antelació suficient per tal que pugui esser examinada per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears en la seva reunió de la
setmana anterior a la celebració de la sessió plenària per a la
qual es demani l’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.
Excepcionalment, es podran presentar solAlicituds
d’autorització un pic celebrada l’esmentada reunió de la Mesa,
però en cap cas no més tard del divendres d’aqueixa setmana,
sempre que concorrin circumstàncies que hagin dificultat
seriosament o impedit la presentació de la solAlicitud dins el
termini a què es refereix el paràgraf anterior. Aquestes
circumstàncies hauran de justificar-se.

“3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de
Portaveus, podrà habilitar sistemes de videoconferència o
altres sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment de
les sessions i dels debats del Ple de la cambra, així com
l’exercici del seu vot al Ple a aquells diputats i diputades
que, com a conseqüència de trobar-se en situació de permís
parental o en procés d’una llarga malaltia, no puguin assistir
a les sessions.

Tercer. Autorització.

4. Els sistemes habilitats als efectes del punt anterior hauran
de garantir en qualsevol cas la seguretat de les
transmissions i la seva inviolabilitat.”

L’acord de la M esa del Parlament de les Illes Balears que
denegui l’autorització solAlicitada haurà d’estar degudament
motivat. Quan l’acord de la Mesa autoritzi la votació no
presencial o telemàtica, haurà de pronunciar-se sobre els
extrems següents:

Atès que no existeix cap norma reglamentària que
desenvolupi el procediment de votació telemàtica a les sessions
plenàries del Parlament de les Illes Balears, aquesta
Presidència, en virtut del que estableix l’article 33.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, havent obtingut
el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus en
sengles sessions de dia 2 de desembre de 2015, dicta la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Sol Alicitud d’autorització per a l’emissió del vot
telemàtic.
El diputat o la diputada que prevegi la seva absència en una
o diverses sessions plenàries i, a l’empara d’allò disposat a

La Mesa del Parlament de les Illes Balears autoritzarà
l’exercici del vot mitjançant el procediment telemàtic si la
solAlicitud s’ajusta als requisits prevists en aquesta resolució i
considera que es troba prou acreditada la concurrència d’alguns
dels supòsits que conformement amb el Reglament de la
cambra en permeten la utilització.

- Autorització de l’emissió del vot.
- Determinació de la sessió o de les sessions plenàries
compreses dins el període solAlicitat per a les quals
s’autoritza l’emissió del vot telemàtic.
- Fixació dels punts concrets de l’ordre del dia de la
sessió plenària per als quals es concedeix l’esmentada
autorització.
- Fixació dels moments inicial i final del termini per a
l’emissió del vot a cada sessió plenària autoritzada. En
qualsevol cas, el vot telemàtic s’haurà d’haver emès abans
de l’inici de la sessió plenària per a la qual s’hagi autoritzat.
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La Mesa podrà delegar en la Presidència del Parlament de
les Illes Balears l’autorització d’aquelles solAlicituds
presentades, excepcionalment, fora del termini ordinari pels
diputats o les diputades, a què es refereix el darrer paràgraf de
l’apartat segon d’aquesta Resolució.
En el cas que l’absència del diputat o la diputada es
perllongui més d’una setmana, la Mesa del Parlament de les
Illes Balears podrà delegar en la Presidència la determinació
dels punts de cada ordre del dia del Ple que cada setmana
puguin esser votats d’acord amb aquest procediment, com
també la fixació dels moments inicial i final del termini per a
l’emissió del vot telemàtic.
L’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears o, si
escau, l’acord adoptat per la Presidència, serà comunicat al
diputat o la diputada solAlicitant de l’autorització a l’adreça de
correu electrònic que hagi consignat a la seva solAlicitud, és a
dir, aquella adreça de correu electrònic que el Parlament de les
Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a l’esmentat
diputat o diputada.
Quart. Assumptes que poden esser votats per procediment
telemàtic.
El procediment de votació telemàtica només podrà
utilitzar-se en els assumptes següents:
- Assumptes que permetin avançar l’emissió del vot atès
que no són susceptibles de modificació al si del Plenari.
- Assumptes que no es puguin votar separadament en
diversos apartats, articles o esmenes.
Quint. Tipus de votacions que poden esser realitzades
mitjançant procediment telemàtic.
El procediment telemàtic de votació en les sessions
plenàries del Parlament de les Illes Balears es podrà aplicar a
les votacions ordinàries, pública per crida i secreta. En el cas
de les votacions secretes, per tal de garantir-ne el caràcter de
secretes, correspondrà a la Presidència introduir la papereta
rebuda telemàticament dins l’urna, juntament amb la resta de
paperetes ja dipositades provinents del vot presencial.
Sext. Procediment d’emissió del vot telemàtic.
1. Per exercir el vot no presencial, el diputat o la diputada
autoritzat o autoritzada d’emetre’l, haurà d’enviar des de
l’adreça de correu electrònic consignada a la seva solAlicitud
d’autorització, el formulari de votació degudament
complimentat que li haurà estat prèviament tramès per
l’Oficialia Major de la cambra, a aqueixa mateixa adreça de
correu electrònic.
El diputat o la diputada haurà de signar digitalment el
formulari de votació indicat mitjançant el certificat personal de
l’autoritat certificadora pròpia del Parlament o, en el seu
defecte, mitjançant el DNI electrònic. Així mateix, haurà de
signar mitjançant el certificat personal emès per l’autoritat
certificadora pròpia del Parlament, la tramesa per correu
electrònic del formulari de votació.

2. Un cop exercit el vot mitjançant el procediment telemàtic, la
Presidència o òrgan en qui delegui, confirmarà telefònicament
amb el diputat autoritzat o la diputada autoritzada l’emissió
efectiva del vot i el sentit d’aquest. Un cop verificats aquests
extrems, el vot telemàtic emès es traslladarà a la Presidència
abans del començament de la sessió plenària en la qual el vot
hagi de produir el seus efectes.
3. Fins el moment en què es produeixi en el Ple del Parlament
de les Illes Balears la votació presencial de l’assumpte de
l’ordre del dia pel qual s’hagi autoritzat l’emissió del vot
telemàtic, tant la Presidència del Parlament de les Illes Balears,
com qualsevol altre diputat o diputada, o funcionari o
funcionària de la cambra que, en l’exercici de les seves
funcions, hagués tengut coneixement del sentit del vot així
emès, restaran obligats o obligades a guardar absoluta reserva
sobre el dit sentit del vot.
Sèptim. Efectes de l’emissió del vot telemàtic.
1. Un cop emès el vot telemàtic, serà possible la seva
modificació fins a la finalització del termini previst a
l’autorització atorgada.
2. No hi cabrà votació per assentiment dels assumptes la
votació telemàtica dels quals hagi estat autoritzada.
3. El vot telemàtic emès sobre un assumpte quedarà anulAlat si
el diputat o la diputada perd la seva condició de parlamentari
o parlamentària per alguna de les causes previstes a
l’ordenament jurídic abans que es voti presencialment
l’esmentat assumpte, sempre que aquest extrem sigui constatat
a temps per la cambra.
4. El vot no presencial quedarà anulAlat quan el diputat o la
diputada que el va emetre es trobi present a la sala de plens del
Parlament de les Illes Balears en el moment de la votació del
punt de l’ordre del dia sobre el qual va recaure el seu vot
telemàtic i el diputat o la diputada així ho solAliciti a la
Presidència. En aquest cas, el diputat o la diputada podrà
exercir el vot presencial juntament als la resta de membres de
la cambra.
5. El diputat o la diputada que, malgrat haver estat autoritzat o
autoritzada per emetre el seu vot telemàtic, no l’hagi emès,
podrà votar presencialment, si així ho solAlicita. Abans
d’autoritzar el vot presencial, la Mesa del Parlament
comprovarà que, efectivament, no s’ha emès el vot telemàtic.
6. En els supòsits d’empat, el sentit del vot telemàtic es
mantindrà per a les subsegüents votacions, sempre que la
repetició de les votacions es produeixi amb caràcter immediat.
En un altre cas, la M esa determinarà si les subsegüents
votacions poden esser objecte de votació no presencial, la qual
cosa es comunicarà al diputat o la diputada solAlicitant,
juntament amb els moments d’inici i finalització del temps per
exercir el dret de vot telemàticament.
7. En cas que un punt de l’ordre del dia decaigués o fos retirat,
el vot telemàtic emès quedarà anulAlat.
8. Correspon a la Mesa del Parlament declarar la nulAlitat dels
vots telemàtics emesos quan concorri alguna de les causes
previstes en aquesta resolució.
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Octau. Escrutini i proclamació del resultat de la votació.

"Article 36

1. La Presidència incorporarà el vot emès telemàticament a
l’escrutini general.

1. El personal al servei del Parlament té dret a un màxim de
nou dies de permís a l’any per assumptes propis sense
necessita t d e j ustific a c ió o els que resultin
proporcionalment dels temps de prestació de serveis. A
més, els funcionaris tindran dret a gaudir de dos dies
addicionals en complir el sisè trienni, incrementant-se en un
dia addicional per cada trienni complit a partir del vuitè. En
cap cas podrà acumular-se aquests dies als períodes de
vacances.

2. A les votacions públiques, en la fórmula de proclamació del
resultat, juntament al resultat de la votació presencial, es farà
referència expressa al nombre de diputats i diputades
autoritzats i autoritzades i al nombre i la identitat dels o de les
que han votat telemàticament i al sentit del seu vot.
3. A les votacions secretes per papereta no es diferenciarà
l’origen presencial o telemàtic dels vots i es proclamarà un únic
resultat de votació, tota vegada que es recomptaran
conjuntament les paperetes provinents de vots telemàtics amb
les provinents de vots presencials.

2. La determinació dels dies de permís s’ha de condicionar
a les necessitats del servei, d’acord amb l’informe previ del
responsable del servei corresponent i, en el moment de la
concessió, s’ha de garantir que la unitat o dependència
corresponent assumeix les tasques del funcionari solAlicitant
del permís, sense dany per als ciutadans o per
l’organització.

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. El gaudi del permís s’ha de fer dins l’any natural o,
excepcionalment, fins al dia 30 de gener de l’any següent.
Els dies de permís que no s’hagin fet servir no es poden
acumular als que corresponguin a l’any següent.”

Ordre de Publicació
C)
Modificació de l'Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears.

A la disposició final de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears s'afegeix un punt 4 amb la redacció següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, acordà d'aprovar la modificació de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, en
relació amb els articles 27 i 36 i la disposició final, en els
termes següents:

“4. Excepcionalment, els dies addicionals dels permisos per
assumptes propis i dels de vacances lligats a l’antiguitat al
servei del Parlament de les Illes Balears i a altres
administracions públiques del personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears, corresponents a l’any 2015,
es podran gaudir fins a dia 30 de juny de 2016. Els efectes
relatius a l’aplicació de la nova redacció dels articles 27 i
36, i del nou apartat 4 de la disposició final de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, podran ser
efectius partir del dia següent al de la data de publicació en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, de la
modificació efectuada.”

Els articles 27 i 36 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears passen a tenir la redacció següent:
"Article 27
1. Tot el personal té dret a gaudir, durant cada any complet
de servei actiu, de vacances retribuïdes d’un mes o de
vint-i-dos dies hàbils, o si n’és el cas, dels dies que li
corresponguin en proporció si el temps de serveis prestat ha
estat menor; a elecció del funcionari.
2. En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat al
Parlament de les Illes Balears o en qualsevol altra
administració pública, que s’assenyalen, el personal de la
cambra tindrà dret a gaudir del següents dies de vacances
anuals:
- Per 15 anys de serveis: vint-i-tres dies hàbils.
- Per 20 anys de serveis: vint-i-quatre dies hàbils.
- Per 25 anys de serveis: vint-i-cinc dies hàbils.
- Per 30 o més anys de serveis: vint-i-sis dies hàbils.
A aquests efectes no es considerarà com a dia hàbil els
dissabtes.
Aquest dret es farà efectiu a partir de l’any natural
següent al de compliment de l’antiguitat de referència.
3. Si s’ha prestat un any complet de servei actiu, les
vacances han de comprendre tants de dies com tingui el mes
en què es gaudeixen, incloent-hi el primer i darrer dia del
més en qüestió.”

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Acord definitiu pel qual s’aproven les bases per reactivar
la carrera professional del personal funcionari i el personal
laboral fix de la cambra i es remodula l’acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015; i
s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la
part pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, acordà d'aprovar el següent acord
definitiu pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera
professional del personal funcionari i el personal laboral fix de
la cambra i es remodula l’acord de la M esa del Parlament de les
Illes Balears de 7 d’octubre de 2015; i s’aprova el calendari de
pagaments corresponent a la implantació de la carrera
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professional i a la devolució de la part pendent de restitució de
la paga extraordinària de 2012.

carrera professional que tingui reconegut amb els efectes del
punt 2.3

ACORD

2.5. El personal funcionari de carrera i laboral que es trobi
inclòs a l’apartat 2.1. d’aquest acord i a partir de l’1 de gener
hagi de complir 60 anys, percebrà la quantia corresponent al
grau o nivell de carrera professional que tingui reconeguda
d’acord amb el calendari fixat en el punt 2.3 a partir del mes
següent d’haver complert aquesta edat.

1. Objecte
Atès que l’acord de 12 de novembre de 2015, signat entre
la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i el
personal de Serveis Generals de la CAIB modifica alguns dels
punts aprovats a l’Acord del Consell de Govern de 8 de maig
de 2015 i, en compliment de l’acord de la Mesa del Parlament
de 28 d’octubre, es proposa l’aprovació d’aquest acord que
complementa l’aprovat per la Mesa del Parlament de 7
d’octubre de 2015, amb l’objecte d’establir les bases que ajudin
a reactivar la carrera professional del personal funcionari i del
personal laboral del Parlament de les Illes Balears, i vincular
aquesta recuperació a la calendarització o a l’ajornament de la
recuperació de la part de la paga extraordinària que es va
perdre durant l’any 2012.
2. Personal funcionari de carrera i laboral que ha de
percebre la carrera professional
2.1. El personal funcionari de carrera i laboral que es trobi
inclòs en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’Acord de la Mesa
del Parlament de 7 d’octubre de 2015, percebrà la quantia
corresponent al grau o nivell de carrera professional que tingui
reconeguda d’acord amb el calendari següent:
a) El 20% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2016.
b) El 35% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2017.
c) El 100% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2018.
2.2. Els requisits i els mèrits que s’hagin de tenir en compte en
aquesta fase extraordinària d’implantació s’han d’entendre
referits a 31 de desembre de 2015.
2.3. El personal funcionari de carrera i laboral de 60 anys o
més que es trobi inclòs a l’apartat 2.1 d’aquest acord percebrà
la quantia corresponent al grau o nivell de carrera professional
que tingui reconeguda d’acord amb el calendari següent:
a) El 33% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2016.
b) El 66% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2017.
c) El 100% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2018.
2.4. El personal funcionari de carrera i laboral que tingui 64
anys o més dia 1 de gener de 2016 percebrà la quantia
corresponent al grau o nivell de carrera professional que tingui
reconeguda d’acord amb el calendari següent:
a) El 70% amb efectes econòmics el dia 1 de gener de
2016.
En el supòsit que a aquest personal se li reconegui la
prolongació en el servei actiu més enllà de l’edat ordinària de
jubilació restarà exclòs de l’aplicació d’aquest punt. A partir
dels efectes de la resolució de prolongació del servei actiu
passarà a percebre la quantia corresponent al grau o nivell de

2.6. Les quanties corresponents al grau o nivell de carrera
professional seran les regulades en el punt 7.2 de l’Acord de la
Mesa de dia 7 d’octubre de 2015.
3. Ponderació dels serveis prestats
Als efectes de determinar el nombre de dies de serveis
prestats en el procés extraordinari d’implantació de la carrera
professional horitzontal -que té per finalitat l’enquadrament
inicial de nivell- s’aplicaran els criteris de ponderació de les
taules següents computant-se tots els períodes treballats en
qualsevol cos o escala o en qualsevol grup professional laboral:
Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup
A1 o en el grup professional A.
Subgrup A 1
G rup prof. A

Subgrup A 2
G rup prof. B

Subgrup C 1
G rup prof. C

Subgrup C 2
G rup prof. D

A ltres A P
G rup prof. E

1

0,60

0,50

0,40

0,30

Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup
A2 o en el grup professional B.
Subgrup A 1
G rup prof. A

Subgrup A 2
G rup prof. B

Subgrup C 1
G rup prof. C

Subgrup C 2
G rup prof. D

A ltres A P
G rup prof. E

1

1

0,60

0,50

0,40

Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup
C1 o en el grup professional C.
Subgrup A 1
G rup prof. A

Subgrup A 2
G rup prof. B

Subgrup C 1
G rup prof. C

Subgrup C 2
G rup prof. D

A ltres A P
G rup prof. E

1

1

1

0,60

0,50

Dies acreditats per al personal de cossos i escales del subgrup
C2 i agrupacions professionals de la disposició addicional 7 de
l’EBEP o en els grups professionals D i E.
Subgrup A 1
G rup prof. A

Subgrup A 2
G rup prof. B

Subgrup C 1
G rup prof. C

Subgrup C 2
G rup prof. D

A ltres A P
G rup prof. E

1

1

1

1

1

4. Ajornament de la recuperació de part de la paga
extraordinària que es va perdre durant l’any 2012.
4.1. Les previsions detallades en el punt segon d’aquest acord
van lligades al següent calendari de pagaments de la
recuperació de la part de la paga extraordinària que es va
perdre durant l’any 2012:

BOPIB núm. 23 - 4 de desembre de 2015
a) Durant el primer trimestre de 2016, s’abonarà el 12,5%.
b) El 37,5% restant serà objecte d’estudi ateses les
disponibilitats pressupostàries.
5. M odificació del model de carrera ordinària
5.1. Per progressar en la carrera professional, es desenvolupa
un model de carrera professional en què l’avaluació de
l’acompliment i la millora contínua es configura com l’eix
fonamental. És a dir, a més del requisit de cinc anys de
permanència en el nivell d’origen, s’haurà de superar
l’avaluació corresponent. A aquests efectes només es valoraran
la formació i la resta d’ítems obtinguts a partir de dia 1 de
gener de 2010.
Per tot això, la Mesa del Parlament haurà d’aprovar un
model d’indicadors i d’avaluació de l’acompliment en què de
manera ponderada i en funció de les diferents categories
professionals s’elabori un model d’avaluació progressiu, basat
en els ítems següents:
a) Formació
b) Docència
c) Compromís amb l’organització
d) Avaluació de l’acompliment (avaluació 360º)
e) Compliment d’objectius de la seva unitat i personal
5.2. Nivell IV reconegut en fase d’implantació.
El personal que ha accedit al nivell IV en la fase
d’implantació extraordinària estarà obligat a presentar-se a
cada avaluació que li pertoqui pel temps de serveis prestats. En
cas de dues avaluacions negatives i previ informe preceptiu de
l’òrgan competent es podrà proposar el descens al nivell
immediatament inferior. En cap cas, el fet de no superar
aquestes avaluacions no podrà suposar la remoció del lloc de
feina, tant pel que fa al personal inclòs en aquest punt com a la
resta de nivells.
5.3. Configuració del model.
El model de carrera ordinària es configura com l’element
clau de motivació i creixement professional en el si de la
Funció Pública. Aquest esforç i creixement ha d’anar aparellat
a la remuneració corresponent a cada nivell, així com al
reconeixement i a la valoració del nivell de carrera.
5.4. Principis rectors de l’avaluació seran:
a) Fomentar la prestació de serveis d’atenció a la ciutadania
i als diputats.
b) Afavorir la qualitat a través de la millora continuada dels
serveis que els diputats i la ciutadania reben de l’administració
parlamentària.
c) Desenvolupar l’administració electrònica per facilitar la
informació als diputats i a la ciutadania sobre els serveis que
presta el Parlament.
d) Racionalitzar la gestió pública a través d’instruments de
mesura de l’activitat que serveixin per aconseguir més
eficiència del servei públic.
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6. Convocatòria de carrera ordinària
La primera convocatòria de carrera ordinària per accedir als
diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal
es durà a terme dins el segon semestre de 2017, d’acord amb
els requisits establerts. En aquesta convocatòria, i per una sola
vegada, es tendran en compte les fraccions de temps romanents
que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase
extraordinària d’implantació i sempre que la durada del període
excedent sigui superior a tres anys.
Disposició final
Aquest acord complementa l’Acord de la Mesa del
Parlament de dia 7 d’octubre de 2015 pel qual s’aprova el
model de la carrera professional del personal de la cambra, que
restarà en vigor en tot allò que no s’oposi al contingut del
present acord.
A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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