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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 2872/16, 2874/16, 2876/16, 2878/16 i 2880/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,

del Grup Parlamentari Popular, relatives a vacunes del VPH (1 a 5). 2362

B) A la Pregunta RGE núm. 2907/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a processos que es podrien fer a la sanitat pública. 2362

C) A la Pregunta RGE núm. 2908/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a integració del 061 a la Gerència de Primària. 2362

D) A la Pregunta RGE núm. 2909/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a integració del 061 i l’112. 2362

E) A la Pregunta RGE núm. 2910/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de radioteràpia 1. 2362

F) A la Pregunta RGE núm. 2911/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei de radioteràpia 2. 2362

G) A les Preguntes RGE núm. 2957/16 a 2970/16, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a

nivell 33 (1 a 14). 2363

H) A la Pregunta RGE núm. 2995/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Heliport de Son Espases. 2363

I) A la Pregunta RGE núm. 2996/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Heliport de Can Misses. 2363

J) A la Pregunta RGE núm. 2997/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Son Dureta. 2364

K) A la Pregunta RGE núm. 2998/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a auditoria Ibsalut. 2364

L) A la Pregunta RGE núm. 2999/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a pla d’autoprotecció de Son Espases. 2364

M) A la Pregunta RGE núm. 3000/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a legionelAla a Can Misses. 2364

N) A la Pregunta RGE núm. 3001/16, de la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a inventari Hospital Son Dureta. 2364

O) A la Pregunta RGE núm. 3013/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

disminució de sulfats a l’aigua. 2364

P) A la Pregunta RGE núm. 3113/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paga

extraordinària del 2012. 2364

Q) A la Pregunta RGE núm. 3114/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

carrera professional. 2364

R) A la Pregunta RGE núm. 3190/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions

de la Mesa de la sequera, 1. 2365

S) A la Pregunta RGE núm. 3191/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions

de la Mesa de la sequera, 2. 2365

T) A la Pregunta RGE núm. 3193/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cadàvers

de les cabres eliminades d'Es Vedrà, 1. 2365

U) A la Pregunta RGE núm. 3194/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cadàvers

de les cabres eliminades d'Es Vedrà, 2. 2365



2328 BOPIB núm. 49 -  3 de juny de 2016

V) A la Pregunta RGE núm. 3195/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes

als agricultors de les Illes Balears, 1. 2365

W) A la Pregunta RGE núm. 3196/16, del diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes

als agricultors de les Illes Balears, 2. 2365

X) A les Preguntes RGE núm. 3236/16 a 3239/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

fallada informàtica a Son Espases (1 a 4). 2366

Y) A la Pregunta RGE núm. 3445/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

consorci del Pati de la Lluna. 2366

Z) A les Preguntes RGE núm. 3476/16 a 3535/16, de la diputada Sra. María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a expedients gestionats pel Servei Públic de Mediació Familiar, per derivació judicial, exhaurit a la sessió informativa i acabats

amb acord a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.
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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

17 de maig de 2016, aprovà la Llei per garantir els drets de

lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar

l'LGTBI fòbia.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

   LLEI PER GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES,

GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER

ERADICAR L’LGTBI FÒBIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’objectiu d’aquesta llei és garantir i desenvolupar

l’exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, trans

(transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, i evitar

que es puguin produir situacions de discriminació i/o violència

per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o

expressió de gènere, assegurant així que a les Illes Balears es

pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena llibertat.

Aquesta llei recull una reivindicació històrica dels

colAlectius de lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres),

bisexuals i intersexuals, colAlectius que han assolit en els

darrers anys un reconeixement social i polític que se’ls havia

negat, però que encara s’allunya de la plena igualtat.

El nou marc jurídic autonòmic, estatal i europeu ha fet

possible un canvi de visió social cap a lesbianes, gais,

transsexuals, bisexuals i intersexuals, en gran mesura pel treball

continuat de sensibilització i informació, d’entitats i de

persones. D’aquí sorgeixen una sèrie de justificacions que fan

necessària aquesta llei, amb la qual es pretén aconseguir la

construcció de noves referències de relació basades en la

igualtat i el respecte.

Pel que fa a les Illes Balears, la Llei Orgànica 1/2007, de 28

de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears, estableix al títol II tota una sèrie de drets de ciutadania

a les Illes Balears i, concretament, l’article 17 estableix el dret

de totes les persones al lliure desenvolupament de la seva

personalitat, així com l’obligació de les administracions

públiques de vetllar en tot cas perquè les dones i els homes

puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar

i política sense discriminacions de cap tipus i de garantir que ho

facin en igualtat de condicions. I, en concret, al punt 3 es fa una

menció específica al dret de totes les persones, amb residència

permanent a les Illes Balears, a no ser discriminades per raó de

la seva orientació sexual.

Pel que fa a l’àmbit de l’Estat, la Constitució Espanyola

regula la llibertat i la igualtat en diversos articles. L’article 9.2.

diu:

“Correspon als poders públics de promoure les condicions

per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en

els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles

que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la

participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,

cultural i social.”

L’article 10 diu:

“1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són

inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el

respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de

l’ordre polític i de la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les

llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de

conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans

i els Tractats i Acords internacionals sobre aquestes

ratificats per Espanya.”

L’article 14 assenyala en l’apartat 1 que “els espanyols són

iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació

per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra

condició o circumstància personal o social.”

En el desplegament de les previsions constitucionals, s’han

dut a terme una sèrie d’iniciatives legislatives, entre les quals

cal destacar la Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es

modifica el Codi Civil en matèria de dret a contreure

matrimoni, i que permet el matrimoni entre persones del mateix

sexe i, com a conseqüència, altres drets com l’adopció

conjunta, l’herència i la pensió; la Llei 14/2006, de 26 de maig,

sobre tècniques de reproducció humana assistida, que va

permetre a la mare no biològica reconèixer legalment com a

fills o filles els infants nascuts en el matrimoni entre dues

dones; la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la

rectificació registral de la menció relativa al sexe de les

persones, que va suposar un avanç en la consolidació de drets

de les persones transsexuals majors d’edat, ja que els permetia

corregir l’assignació registral del seu sexe contradictòria amb

la seva identitat, sense haver de sotmetre’s a un procediment

quirúrgic de reassignació de sexe i sense procediment judicial

previ; la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,

administratives i de l’ordre social (articles 27 a 43); i la Llei

Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

A l’àmbit europeu, s’han d’esmentar les resolucions del

Parlament Europeu de 8 de febrer de 1994, de 18 de gener de

2006 i de 24 de maig de 2012, relatives a la igualtat de drets de

lesbianes i gais i a la lluita contra la discriminació i

l’homofòbia; i l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de

la Unió Europea, mitjançant la qual es consagra, entre altres, la

prohibició de discriminació per orientació sexual com a dret

primari de la Unió. Per altra banda, el Consell d'Europa amb

data 22 d'abril de 2015 va aprovar la Resolució 2048 respecte

de la discriminació de les persones transsexuals a Europa que

instava els estats membres a adoptar mesures legislatives i

polítiques contra la discriminació, a posar a l'abast tractaments

de reassignació sexual i cures de la salut i a garantir programes

de sensibilització i conscienciació social i la informació als

professionals de l'educació, de l'aplicació de les lleis, de la salut

-principalment psicòlegs, psiquiatres, metges de família-,

insistint particularment en les necessitats de respectar la seva
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vida privada i la seva dignitat. I finalment la Llei Orgànica

8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció

a la infància i a l'adolescència estableix que “a l'efecte de la

interpretació i aplicació en cada cas de l'interès superior del

menor, es tindrà en compte com a criteri general la preservació

de la seva orientació i identitat sexuals, així com la

no-discriminació d’aquest per aquestes o qualssevol altres

condicions, garantint el desenvolupament harmònic de la seva

personalitat”.  Especialment rellevant és que s'hagi reconegut

expressament el dret al lliure desenvolupament de la

personalitat conforme a la identitat sexual, en la nova redacció

donada a l'article 11 de la Llei Orgànica de protecció jurídica

del menor per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació

del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, que

passa a disposar que “seran principis rectors de l'actuació dels

poders públics en relació amb els menors el lliure

desenvolupament de la seva personalitat conforme a la seva

orientació i identitat sexuals”.

L’evolució en matèria de drets per a les persones LGTBI ha

estat motivada pel canvi de comprensió social respecte

d'aquesta qüestió, si bé aquest canvi és gradual i desigual.

Aquesta llei regula un seguit d’aspectes en què les estadístiques

dels darrers anys demostren la conveniència d’actuar respecte

d’aquesta qüestió.

Tot i que l’aportació, la recopilació i la sistematització de

dades són difícils perquè tot just ara comencen a aparèixer els

primers indicadors oficials, les estadístiques amb què es compta

donen indicis prou clars que la discriminació per motiu

d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de

gènere es continua produint. Encara hi falten dades i

indicadors, però tot porta a pensar que els casos reals són molt

superiors als que ens mostren les estadístiques. En aquest sentit,

un dels objectius de la llei és promoure estudis que facilitin

dades reals de la situació i regular la garantia estadística en la

recollida de dades.

Un altre àmbit que regula aquesta llei és el de la necessària

formació i sensibilització de qualsevol professional que en

algun moment de la seva carrera es pugui haver d’enfrontar a

un cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i també del

deure d’intervenció.

En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions perquè en

tot el sistema educatiu, com ara en el contingut dels materials

escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure

infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de

mares i pares, es tingui en compte la diversitat afectiva i sexual

i s’eviti qualsevol tipus de discriminació, i que es disposi de

mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què

puguin ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.

En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport s’han introduït

accions contra qualsevol tipus de discriminació per raó

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

en les activitats esportives, en la producció cultural i en

l’educació no formal.

Atenent la importància dels mitjans de comunicació a l’hora

d’apropar les diferents realitats socials a la població, la llei

planteja recomanacions als mitjans audiovisuals perquè, des de

la seva independència i llibertat de premsa, no es permeti la

difusió de continguts que puguin fomentar o justificar l’LGTBI

fòbia.

En l’àmbit de la salut, es regula la necessària sensibilització

i prevenció pel que fa al VIH/SIDA i altres infeccions de

transmissió sexual (ITS); l’estudi, la recerca i el

desenvolupament de polítiques sanitàries específiques, i també

els tractaments associats a la transsexualitat o l’accés a les

tècniques de reproducció assistida, entre altres mesures, perquè

no hi hagi cap tipus de discriminació per raó d’orientació

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en l’atenció

sanitària.

Els serveis socials són un altre dels àmbits que regula

aquesta llei, tant pel que fa a l’establiment de mesures de

prevenció de la discriminació i de suport per a adolescents i

joves en situació de vulnerabilitat i per a persones que puguin

patir discriminació múltiple, com pel que fa al foment de la

igualtat de tracte a les persones lesbianes, gais, bisexuals,

transsexuals, transgèneres i intersexuals i el seu compliment

efectiu en els equipaments socials.

La garantia real i efectiva de la no-discriminació i del ple

exercici dels drets de les persones LGTBI en matèria

d’ocupació i en les condicions de treball, i el foment

d’indicadors d’igualtat i la formació específica en la inspecció

laboral i en prevenció de riscos laborals també són qüestions

regulades per aquesta llei.

Aquesta llei també estableix la inclusió en els eixos de les

polítiques de cooperació i solidaritat del Govern de les Illes

Balears, de projectes de cooperació que defensin i reconeguin

els drets humans de les persones LGTBI.

Pel que fa a la realitat familiar, la norma pretén garantir el

reconeixement de la diversitat del fet familiar, recollit a la

legislació civil i administrativa de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, en igualtat de condicions i en tots els àmbits.

La llei conté un apartat específic per a les persones

transsexuals, atesa la mancança de drets que han patit

històricament. Així mateix, la llei dedica un títol complet per a

les persones intersexuals.

Altres aspectes regulats en aquest text són el dret a la

igualtat de tracte, la tutela judicial i la legitimació per a la

defensa del dret a la igualtat, el dret d’admissió, el dret a una

protecció integral, a l’atenció i la reparació, la garantia

institucional, l’establiment d’un servei integral i el règim

d’infraccions i sancions.

La posada en marxa d’actuacions governamentals

innovadores i l’avaluació positiva en polítiques LGTBI fan

aquesta llei necessària per assegurar que l’avanç en la

consecució dels drets estigui garantit i sigui perdurable i eviti

així qualsevol dubte d’inseguretat jurídica.

És responsabilitat dels poders públics promoure la igualtat

de totes les persones amb independència de l’origen, la

nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o

l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de

gènere, així com promoure l’eradicació de qualsevol

manifestació en contra d’aquesta igualtat de tracte. Pel que fa

al cas concret d’aquesta llei, els poders públics tenen

l’obligació de lluitar contra l’homofòbia i qualsevol altra
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expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les

persones, efectuar polítiques públiques dirigides específicament

a aquestes que tinguin com a objectiu superar les diferents

situacions discriminatòries fugint dels estereotips i lluitar

contra la imatge preconcebuda i malintencionada que en moltes

ocasions s’ha difós de les persones LGTBI.

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte

1. Aquesta llei té per objecte establir i regular els principis, els

mitjans i les mesures per garantir plenament la igualtat real i

efectiva en l’exercici dels drets de les persones lesbianes, gais,

bisexuals, trans (transsexuals i transgèneres) i intersexuals

(LGTBI), mitjançant la prevenció, la correcció i l'eliminació de

tota discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de

gènere, en els àmbits públic i privat, sobre els quals el Govern

de les Illes Balears, els consells insulars i els ens locals tenen

competències.

2. Les mesures que estableix aquesta llei per fer efectiu el dret

de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals,

transgèneres i intersexuals a la igualtat i a la no-discriminació

a què fa referència l’apartat 1 afecten:

a) Qualsevol àmbit de la vida social i en particular les àrees

civil, laboral, social, sanitària, educativa, econòmica i cultural.

b) Totes les etapes de la vida i totes les contingències del

seu decurs, com poden ser qualsevol canvi en l’estat civil, la

formació d’una família, la malaltia, la incapacitació, la privació

de llibertat o la mort.

Article 2

Finalitat

La finalitat d’aquesta llei és establir les condicions per tal

que les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb

llibertat i igualtat sense cap tipus de discriminació; garantir la

igualtat d’oportunitats en la participació i la representació en

tots els àmbits de la vida social; contribuir a la superació dels

estereotips que afecten negativament la percepció social

d’aquestes persones; i establir mesures concretes per assolir

una societat més justa, lliure, basada en la igualtat de tracte i

d’oportunitats de les persones LGTBI i on la diversitat sigui

valorada positivament.

Article 3

Àmbit d’aplicació i garantia de compliment

1. Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, a qualsevol persona, física o

jurídica, de dret públic o privat, independentment de la seva

situació administrativa o personal i del seu domicili o

residència, sens perjudici del que estableixen la legislació en

matèria d’estrangeria, els tractats internacionals aplicables i

l’altra legislació vigent.

2. El Govern de les Illes Balears i els ens locals han de garantir

el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per

fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials

respectius.

Article 4

Definicions

Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:

a) LGTBI: en aquesta llei s’utilitza el terme LGTBI de

forma inclusiva i extensiva, per referir-se a les persones

lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i

intersexuals, així com a la resta de persones que no

s’identifiquen exactament amb aquests termes però que

pateixen discriminació i violència per la seva orientació sexual,

identitat de gènere o expressió de gènere. En aquest sentit, s’hi

han de sentir representades també altres realitats de la diversitat

sexual i de gènere que estan fora de l’heteronormativisme,

definides i expressades amb termes com: queer, travesti,

asexualitat, pansexualitat, etc.

b) Discriminació directa: situació en què es troba una

persona que és, ha estat o pot ser tractada, per raó de

l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de

gènere, d’una manera menys favorable que una altra en una

situació anàloga.

c) Discriminació indirecta: situació en què una disposició,

un criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neutres

poden ocasionar a lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres,

bisexuals i/o intersexuals un desavantatge particular respecte de

persones que no ho són.

d) Discriminació per associació: situació en què una

persona és objecte de discriminació per orientació sexual,

identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència

de la seva relació amb una persona o un grup LGTBI.

e) Discriminació per error: situació en què una persona o un

grup de persones són objecte de discriminació per orientació

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a

conseqüència d’una apreciació errònia.

f) Discriminació múltiple: situació en què una persona

lesbiana, gai, transsexual, bisexual i/o intersexual, pel fet de

pertànyer a altres grups que també són objecte de

discriminació, pateix formes agreujades i específiques de

discriminació.

g) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció que impliqui

la discriminació, directa o indirecta, per raó de l’orientació

sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

h) Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de

gènere o l’expressió de gènere: qualsevol comportament basat

en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de

gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte

d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o

psíquica o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant,

humiliant, ofensiu i/o molest.
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i) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte negatiu

que es produeix contra una persona com a conseqüència de la

presentació d’una queixa, una reclamació, una denúncia, una

demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar,

disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què és

sotmesa o ha estat sotmesa.

j) Victimització secundària: maltractament addicional

exercit contra lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres,

bisexuals i/o intersexuals que es troben en algun dels supòsits

de discriminació, assetjament i/o represàlia com a conseqüència

directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a

terme pels organismes responsables, i també per les actuacions

d’altres agents implicats.

k) Violència intragènere (entre parelles del mateix sexe): es

considera com a tal la violència en les seves diferents

manifestacions que es produeix en el si de relacions afectives

i sexuals entre persones del mateix sexe, que constitueix un

exercici de poder, sent l’objectiu de la persona que abusa la

dominació i el control de l’altre membre de la parella.

Article 5

Clàusula general antidiscriminatòria

1. Les institucions públiques de les Illes Balears han de vetllar

pel dret a la no-discriminació amb independència de

l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de

gènere de la persona o del grup familiar a què pertanyi.

2. El dret a la no-discriminació ha de ser un principi informador

de l’ordenament jurídic balear, de l’actuació administrativa i de

la pràctica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics

com els particulars.

Article 6

Principis orientadors de l’actuació dels poders públics

D’acord amb els principis orientadors que inspiren aquesta

llei, l’actuació dels poders públics amb relació a les persones

LGTBI ha de:

a) Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les

persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans

universals.

b) Dotar d’un caràcter integral i transversal les mesures que

adoptin en aquest àmbit.

c) Garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per

orientació afectiva i sexual, mitjançant el reconeixement de la

personalitat: tota persona té dret a construir-se una

autodefinició amb respecte al seu cos, sexe, gènere i orientació

sexual.

d) Cap persona no podrà ser pressionada per ocultar,

suprimir o negar la seva orientació sexual, expressió o identitat

de gènere.

e) Garantir la protecció efectiva front a qualsevol acte de

violència o agressió contra la vida, la integritat física o psíquica

o l’honor personal que tengui causa directa o indirecta en

l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere,

diversitat corporal o pertinença a grup familiar.

f) Assegurar el dret a la privacitat de totes les persones,

sense ingerències arbitràries o ilAlegals a la seva vida privada,

incloent el dret a optar per revelar, o no, la pròpia orientació

sexual, diversitat corporal o identitat de gènere.

g) Garantir un tractament adequat en matèria de salut: totes

les persones tenen dret a gaudir d’un alt nivell de protecció en

matèria de salut. Cap persona no podrà ser obligada a

sotmetre’s a cap tractament, procediment mèdic o examen

psicològic que coarti la seva llibertat d’autodeterminació de

gènere. Qualsevol professional de la salut o que presti els seus

serveis a l’àrea sanitària tindrà l’obligació de projectar la

igualtat de tracte a les persones LGTBI.

h) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la

prevenció i la detecció de la discriminació, per l’atenció a les

persones que en pateixin, per la recuperació d’aquestes

persones i per la garantia de llur dret a la reparació.

i) Emparar la participació, la no-invisibilització i la

representació en igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI,

i també llur realitat i necessitats específiques, tant en l’àmbit

públic com en el privat. 

j) Atendre la diversitat de situacions de discriminació en

què es poden trobar les persones LGTBI, tenint en compte les

interaccions del lesbianisme, l’homosexualita t ,  la

transsexualitat i la intersexualitat amb qualsevol altra

circumstància personal o social que pugui ser causa de

discriminació.

k) Fer efectiu el reconeixement de la diversitat del fet

familiar en el Dret Civil de les Illes Balears, tant públic com

privat, en la pràctica judicial i administrativa i en totes les

actuacions del Govern de les Illes Balears.

l) Assegurar la cooperació interadministrativa.

m) Vetllar per la formació especialitzada i la deguda

capacitació dels i de les professionals.

n) Promoure l’estudi i la recerca sobre la diversitat afectiva

i sexual i identitats de gènere que serveixin per eradicar la

discriminació i la violència envers les persones LGTBI.

o) Establir mesures de foment de les entitats que treballen

per fer efectius els drets i la no-discriminació de les persones

LGTBI.

p) Adequar les actuacions que es duguin a terme i les

mesures que s’adoptin a les necessitats específiques de les

diferents illes i municipis, amb especial cura del món rural.

TÍTOL I

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Capítol I

Òrgan participatiu i consultiu permanent

Article 7

El Consell d’LGTBI de les Illes Balears

1. Es crea el Consell d’LGTBI de les Illes Balears, com un

espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i
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deures de les persones LGTBI i com a òrgan consultiu de les

administracions balears que incideixen en aquest àmbit, sens

perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o

ens que la legislació estableixi. En aquest consell hi tenen

representació les associacions que treballin principalment en

favor dels drets de les persones LGTBI i persones i

professionals que hagin destacat per llur tasca i expertesa en

aquest àmbit. 

2. El Consell d’LGTBI de les Illes Balears s’adscriu a l’òrgan

competent en matèria d’igualtat de les persones LGTBI. El

Consell pot rebre informació sobre l’aplicació del que estableix

aquesta llei i formular propostes de millora en l’actuació dels

serveis públics de les administracions de les Illes Balears i de

la resta d’àmbits que són objecte d’aquesta llei i informar sobre

projectes normatius i no normatius.

3. El Consell d’LGTBI de les Illes Balears té representació en

els òrgans de participació governamentals dels àmbits que són

objecte d’aquesta llei que el Govern de les Illes Balears

estableixi.

4. Els consells insulars, si així ho consideren i sobre la base de

les seves competències, podran impulsar consells o comissions

de participació LGTBI d’àmbit insular.

Capítol II

Execució i coordinació de les polítiques LGTBI

Article 8

Òrgan coordinador de les polítiques LGTBI

1. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars han

d’encomanar a l’òrgan competent en matèria d’igualtat la

coordinació i l’execució de les polítiques LGTBI. Aquest òrgan

ha d’estar dotat de mitjans personals i materials suficients.

2. L’òrgan coordinador de les polítiques d’LGTBI ha d’estar

integrat per personal de la pròpia administració.

3. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars han

d’impulsar la planificació d’actuacions administratives en cada

àmbit. Aquesta planificació ha d’incloure la fixació d’objectius,

la programació d’actuacions, l’avaluació dels resultats

obtinguts i la formulació de propostes de millora de les

polítiques LGTBI.

4. Els òrgans del Govern de les Illes Balears i dels consells

insulars han d’aplicar aquesta llei amb la colAlaboració i la

coordinació de l’òrgan competent en matèria d’igualtat.

5. S’han d’establir, si escau, la colAlaboració i la coordinació

oportunes entre l’òrgan coordinador i els òrgans que tenguin

atribuïda la defensa dels drets de la ciutadania, la Fiscalia i

altres organismes que incideixin en l’àmbit de la igualtat.

6. L’òrgan coordinador ha d’informar periòdicament el

Parlament i el Consell d’LGTBI de les Illes Balears de

l’impacte social d’aquesta llei. Ho podrà fer a través d’una

memòria anual i/o de la seva compareixença al Parlament i al

Consell d’LGTBI a petició pròpia o a petició de l’organisme

interessat.

Article 9

Servei d’atenció integral

1. L’òrgan coordinador de les polítiques d’igualtat ha d’oferir

un servei d’atenció integral per atendre les persones que

pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o

violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere

o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes

adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats

d’aquestes persones.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1 i amb l’objectiu de

garantir l’accés a la ciutadania a aquest servei, s’ha de procurar

una atenció permanent amb personal que tingui formació en

matèria de conductes discriminatòries i en l’ús eficaç i eficient

dels mitjans electrònics.

3. Els professionals adscrits a aquest servei hauran de rebre

formació, en cas que no la tenguin, en matèria d’igualtat,

no-discriminació i drets civils. 

TÍTOL II

POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER PROMOURE LA

IGUALTAT EFECTIVA DE LES PERSONES LGTBI

Capítol I

Professionals que actuen en àmbits sensibles

Article 10

Formació i sensibilització

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

garantir la formació i la sensibilització adequada dels

professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció,

atenció, assistència i recuperació en els àmbits laboral, de

l’educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els

cossos de seguretat, de l’esport i el lleure i de la comunicació.

2. El Govern de les Illes Balears, a través de l’Escola

d’Administració Pública de les Illes Balears (EBAP) ha

d’impulsar la formació del personal, tant funcionari com

laboral propi de la comunitat, i ha de promoure convenis de

colAlaboració i altres instruments amb altres administracions per

poder formar el seu personal.

3. S’han de dur a terme mesures de prevenció de la

discriminació i de suport a la visibilitat de les persones LGTBI.

En particular s’han d’adoptar mesures específiques de suport,

mediació i protecció en els supòsits de menors, adolescents i

joves que estiguin sotmesos a pressió o maltractament

psicològic en l’àmbit familiar a causa de la seva expressió i/o

identitat de gènere.

Article 11

Deure d’intervenció

1. Els i les professionals a què fa referència l’article 10, si tenen

coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita

fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure

de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan

competent.



BOPIB núm. 49 -  3 de juny de 2016 2335

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha d’elaborar un

protocol específic d’actuació.

3. Les administracions de les Illes Balears han d’adoptar els

mecanismes necessaris per a la protecció efectiva dels menors

en atenció a la seva identitat i/o expressió de gènere, que es

trobin sota la tutela de l'administració, ja sigui en centres de

menors, pisos tutelats o altres en els quals resideixin, garantint

el respecte absolut a la seva identitat o expressió de gènere, i

unes plenes condicions de vida.

4. Les administracions de les Illes Balears han de garantir i

adoptar les mesures necessàries per a la protecció i l'absolut

respecte dels drets de les persones amb diversitat funcional o

cognitiva en atenció a la seva identitat i/o expressió de gènere.

Els centres i serveis d'atenció a persones amb diversitat

funcional o cognitiva, públics o privats, han de vetllar perquè

el respecte del dret a la no-discriminació de les persones sigui

real i efectiu.

5. Les administracions de Illes Balears han de garantir que no

es produeixin situacions de discriminació de les persones

especialment vulnerables per raó d'edat, en atenció a la seva

identitat i/o expressió de gènere. Les residències de la tercera

edat, tant públiques com privades, han de garantir el dret a la

no-discriminació de persones en atenció a la seva identitat i/o

expressió de gènere, ja sigui en la seva individualitat o en la

seva relació sentimental.

6. S'han d’adoptar les mesures necessàries per tal que els espais

o equipaments identificats en funció del sexe als centres de

menors, pisos tutelats, centres d'atenció a persones amb

diversitat funcional i/o cognitiva, residències de la tercera edat

o qualsevol altre recurs que aculli persones especialment

vulnerables, puguin utilitzar-se per les persones lliurement en

atenció al gènere sentit. 

7. Les administracions de les Illes Balears han de prestar

especial protecció a les persones que per tradició o cultura

poguessin comptar amb un major nivell de discriminació per

raó d'identitat o expressió de gènere. 

8. Les administracions de les Illes Balears han de garantir en

qualsevol cas que, en tots els àmbits d'aplicació de la present

llei, s’aportaran als professionals les eines necessàries per a la

no-discriminació i es comptarà amb el personal especialitzat

necessari en les diferents matèries, segons es precisi en els

diferents protocols i mesures a prendre.

Capítol II

Sectors d’intervenció

Article 12

Educació

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció

educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i

l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar

perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els

diversos models de família siguin respectats en els diferents

àmbits educatius. Els centres, d’acord amb aquesta llei i

respectant la seva autonomia, hauran d’incloure el principi de

la coeducació en el seu projecte educatiu.

3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció

tutorial i als plans i reglaments de convivència dels centres

educatius, d’acord amb l’autonomia i el projecte educatiu de

cada centre.

4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius,

en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir

en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la

identitat de gènere i l’expressió de gènere i han d’evitar

qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.

5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la

identitat de gènere o l’expressió de gènere i als principis

d’aquesta llei ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu, en els

centres i les entitats de formació, en l’educació d’adults, en la

formació de mares i pares, en les activitats esportives escolars

i en les activitats de lleure infantil i juvenil.

6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la

violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o

expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè

detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol

persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure

el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi

especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra

l’assetjament de què poden ser objecte les persones LGTBI a

l’àmbit escolar.

7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria

competent en matèria d’educació, ha de garantir el

desplegament del que estableix aquest article i ha de vetllar

perquè les escoles, els instituts i els altres centres educatius

constitueixin un entorn amable i respectuós amb la diversitat

sexual i afectiva i amb les identitats de gènere en el qual

l’alumnat, el personal docent i el personal d’administració i

serveis puguin viure d’una manera natural llur orientació

sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i es

contribueixi així a la creació i visibilització dels models

positius per a la comunitat educativa.

Article 13

Universitats

1. Els principis de no-discriminació i de respecte a l’orientació

sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere són

aplicables a l’àmbit universitari.

2. El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes

Balears, respectant la llibertat de càtedra i l’autonomia

universitària, han de promoure conjuntament mesures de

protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les

persones LGTBI i el desenvolupament de mesures per a la

no-discriminació i sensibilització en l’entorn universitari. Amb

aquesta  finalitat, han d’elaborar un protocol de

no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de

gènere o expressió de gènere.
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Article 14

Cultura, lleure i esport

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

vetllar perquè dins l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport, es

fomenti la sensibilització i no hi hagi discriminació per raons

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere,

i en concret en els espais següents:

a) Certàmens culturals i esdeveniments esportius.

b) Projectes relacionats amb la recuperació de la memòria

històrica.

c) Espectacles i produccions culturals infantils i juvenils.

d) Recursos didàctics i fons documentals en l’educació no

formal.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

garantir:

a) La promoció i la difusió de les bones pràctiques de les

associacions i les empreses d’educació en el lleure i de les

entitats juvenils amb relació als principis d’aquesta llei.

b) Juntament amb les federacions esportives, la lliure

participació de les persones LGTBI a les competicions i el

tracte correcte d’aquestes persones a les instalAlacions

esportives.

c) L’ampliació de les funcions de la Fundació Balear per a

l’Esport pel que fa a les accions contra la violència i la

discriminació en l’àmbit esportiu, i la recollida de les bones

pràctiques de sensibilització dels clubs, les agrupacions i les

federacions esportives.

d) L’accés a bibliografia específica sobre la temàtica

LGTBI.

e) L’adopció de les mesures pertinents en funció de la

competència en matèria d’espectacles i activitats recreatives per

evitar que es puguin cometre actes homofòbics o transfòbics.

f) La participació de les persones transsexuals i

intersexuals, amb caràcter general, atenent la seva identitat

sexual, a les competicions i els esdeveniments esportius que es

realitzin a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Article 15

Mitjans de comunicació

1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears, en relació amb

els mitjans de comunicació, ha de:

a) Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de

comunicació no vulneri els principis d’aquesta llei pel que fa al

respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió

de gènere i les diverses expressions afectives.

b) Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el

tractament i l’ús de les imatges amb relació a l’homosexualitat

i la intersexualitat.

c) Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació

i la publicitat que s’hi emeti siguin respectuosos amb les

persones LGTBI.

d) Vetllar perquè els mitjans de comunicació tractin amb

naturalitat la diversitat d’orientacions afectives i sexuals, de

models diversos de família i d’identitat o expressió de gènere,

de manera que s’afavoreixi la visibilitat de referents positius.

e) Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin en la

programació la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la

identitat de gènere i l’expressió de gènere i pel que fa a la

diversitat familiar.

f) Recollir, periòdicament, les informacions amb un

tractament contrari a la diversitat sexual, la identitat de gènere

o l’expressió de gènere i fer-ne el seguiment. L’informe que en

resulti s’ha de lliurar al Parlament de les Illes Balears i al

Consell d’LGTBI.

2. El Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears vetllarà pels principis d’aquesta llei pel que fa

al respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere,

l’expressió de gènere i les diverses expressions afectives.

Article 16

Salut

1. El sistema sanitari de les Illes Balears ha d’incorporar la

perspectiva de gènere i ha de tenir en compte les necessitats

específiques de les persones LGTBI, amb la finalitat de

garantir-los el dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels

serveis de salut en condicions objectives d’igualtat.

2. El sistema sanitari de les Illes Balears ha de garantir que els

membres de parelles estables i les persones vinculades per una

relació d’afectivitat, amb independència de llur orientació

sexual o identitat de gènere, tinguin els mateixos drets que els

cònjuges o familiars més propers. Pel que fa al consentiment

per substitució, la parella estable amb qui la persona malalta

conviu té la consideració de familiar més proper.

3. Les administracions públiques de les Illes Balears, en les

línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han de:

a) Garantir que la política sanitària sigui respectuosa amb

les persones LGTBI i no tracti directament o indirectament la

condició d’aquestes persones, especialment transsexuals,

transgèneres i intersexuals, com una patologia.

b) Elaborar polítiques de salut pública que garanteixin el

dret a la salut de les persones LGTBI, amb l’adaptació dels

protocols establerts.

c) Establir estratègies específiques per afrontar els

problemes de salut específics de les persones LGTBI i enfortir

la vigilància epidemiològica sensible a les diverses situacions

de salut i de malaltia d’aquestes persones, amb respecte, en

qualsevol cas, al dret a la intimitat dels afectats i de les

afectades.

d) Crear mecanismes de participació de les persones, les

entitats i les associacions LGTBI en les polítiques relatives a la

salut sexual.



BOPIB núm. 49 -  3 de juny de 2016 2337

e) Fomentar l’estudi, la recerca i el desenvolupament de

polítiques sanitàries específiques per a persones LGTBI.

f) Promoure entre els diversos estaments de les institucions

sanitàries l’establiment de pràctiques sanitàries o teràpies

psicològiques lícites i respectuoses, i en cap cas aversives, pel

que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió

de gènere.

g) Reconèixer el dret d’accés als mètodes preventius que

garanteixen pràctiques sexuals més segures i eviten les

infeccions de transmissió sexual i el tractament consegüent, i

fomentar l’ús d’aquests mètodes.

h) Reconèixer el dret a la prevenció, a la detecció eficaç i

al tractament integral de les infeccions de transmissió sexual

d’acord amb la cartera de serveis. Dur a terme activitats

periòdiques de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia

i de sensibilització i de suport comunitari amb relació a les

infeccions de transmissió sexual, tant per a homes com per a

dones.

i) Incorporar al sistema sanitari l’atenció integral a persones

transsexuals i intersexuals, tot definint els criteris d’accés tant

al tractament hormonal com a la intervenció quirúrgica. S’ha de

tenir en compte la voluntat de la persona en la presa de

decisions, sempre que la seva vida no estigui en perill o les

condicions de salut no es puguin veure perjudicades, d’acord

amb la normativa vigent. Pel que fa als i a les menors, s’ha de

tenir especialment en compte, a més, llur dret al lliure

desenvolupament de la personalitat i llur capacitat i maduresa

per prendre decisions.

j) Establir els mecanismes necessaris perquè en la

documentació administrativa i en la sanitària s’atengui la

diversitat del fet familiar i les circumstàncies de les persones

LGTBI.

k) Garantir a les dones lesbianes i bisexuals la igualtat

d’accés a les tècniques i als tractaments de reproducció

assistida.

l) Donar difusió a la Llei de voluntats anticipades (testament

vital), com a mecanisme que pot servir per tal que les persones

LGTBI decideixin com volen ser tractades a l’àmbit hospitalari

en els casos que preveu aquesta llei i puguin nomenar la

persona que vulguin com a representant.

Article 17

Acció social

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

posar especial cura en  infants, adolescents i joves LGTBI que

estiguin en situació de vulnerabilitat o aïllament social i han de

treballar en la prevenció de situacions que puguin atemptar

contra el seu desenvolupament personal, la seva salut o la seva

vida per causes derivades de llur orientació sexual o identitat

de gènere.

Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’adoptar els mecanismes adients per a la protecció efectiva de

menors LGTBI que es trobin sota la tutela de l’administració,

ja sigui en centres de menors, pisos tutelats o supervisats o

qualsevol altre recurs on resideixin, garantint el respecte

absolut a la seva identitat o expressió de gènere i unes

condicions de vida plenes.

2. L’administració autonòmica ha d’impulsar mesures i

actuacions de suport per a adolescents i joves LGTBI que hagin

estat expulsats de casa o n’hagin marxat voluntàriament a causa

de situacions de maltractament i/o pressió psicològica.

3. S’han d’establir mesures de prevenció per a les persones

LGTBI que puguin patir discriminació múltiple, amb l’objectiu

d’evitar situacions de discriminació, risc d’exclusió social i

vulnerabilitat.

4. Els serveis socials, i específicament les residències per a la

gent gran, tant públiques com privades, han de vetllar perquè

no es produeixin situacions de discriminació de les persones

LGTBI, tant si viuen soles com si viuen en parella. S’ha de

fomentar el respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació

sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere entre els

usuaris i les usuàries dels serveis socials.

5. En les residències o altres equipaments en què es diferencien

els espais per sexes, s’ha de garantir que la persona transsexual

i la intersexual puguin fer ús dels espais assignats al gènere

amb el qual s’identifiquen, així com habilitar espais específics

per a aquelles persones que es troben en procés

transexualitzador.

Article 18

Participació i solidaritat

1. En els eixos de les polítiques de cooperació i foment de la

pau i dels drets humans que porti a terme el Govern de les Illes

Balears a favor del desenvolupament, s’ha de promoure la lluita

pels drets de les persones LGTBI i s’han d’impulsar projectes

de cooperació que defensin i reconeguin els drets humans

d’aquestes persones en països en què pateixen persecució o

discriminació o aquests drets no els són reconeguts.

2. S’han d’impulsar les actuacions següents:

a) Introduir la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la

identitat de gènere o l’expressió de gènere com una àrea més de

treball en l’àmbit de la immigració. Donar suport a les persones

que han patit persecució o represàlies en llurs països d’origen

per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de

gènere.

b) Establir una comunicació estable amb les diferents

associacions d’immigrants i representants de les creences

religioses que conviuen a les Illes Balears.

Capítol III

Mercat de treball

Article 19

Integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de

les persones LGTBI

1. La conselleria competent en matèria de treball ha de tenir en

compte, en les seves polítiques, el dret de les persones a no

ésser discriminades per raó d’orientació sexual, identitat de

gènere o expressió de gènere.
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2. Les empreses han de respectar la igualtat de tracte i

d’oportunitats de les persones LGTBI. El Govern ha de

fomentar que les empreses s’involucrin en mesures que

garanteixin la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones

LGTBI. Aquestes mesures han d’ésser objecte de negociació i,

si s’escau, s’han d’acordar amb els i les representants legals

dels treballadors i de les treballadores.

3. El Govern, mitjançant l’òrgan coordinador de polítiques

LGTBI, ha de posar a disposició d’empreses, institucions i

altres entitats, un servei per a l’elaboració de plans d’igualtat i

no-discriminació. 

Article 20

Mesures i actuacions per a l’ocupació

La conselleria competent en matèria de treball ha de:

a) Garantir d’una manera real i efectiva, en colAlaboració

amb la conselleria competent en matèria de funció pública, la

no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de

gènere i/o expressió de gènere i el ple exercici dels drets del

seu personal, tant funcionari com laboral, en la contractació de

les condicions de treball i ocupació.

b) Impulsar actuacions i mesures de difusió i sensibilització

que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació

a les empreses, com ara:

1r. Adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis

d’inserció laboral públics.

2n. Incorporar a les noves convocatòries de subvenció

criteris d’igualtat d’oportunitats.

3r. Incentivar les forces sindicals i empresarials a fer

campanyes divulgatives per a la igualtat d’oportunitats i la

no-discriminació de les persones LGTBI.

4t. Promoure en els espais de diàleg social l’impuls de

mesures i clàusules antidiscriminatòries.

5è. Impulsar l’adopció en les empreses de codis de

conducta i de protocols d’actuació per a la igualtat

d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI.

c) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors

d’igualtat que tinguin en compte la realitat de les persones

LGTBI en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu per

reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de

polítiques d’igualtat i no-discriminació.

d) Desplegar estratègies per a la inserció laboral de les

persones transsexuals.

e) Impulsar noves formes d’organització i gestió del temps

de treball a les empreses i desenvolupar mesures i actuacions

adreçades al conjunt del teixit productiu balear que facilitin la

conciliació de la vida laboral, personal i familiar d’acord amb

el fet de la diversitat familiar.

f) Promoure en el si dels mecanismes de cooperació

multilateral establerts legalment, la formació específica del

personal responsable en la inspecció de treball i en la prevenció

de riscos laborals, tant en el sector públic com en el privat, en

continguts relacionats amb els que poden patir les persones

LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a

l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de

gènere.

g) Instar els responsables de la inspecció de treball a

informar els òrgans competents dels casos de discriminació per

raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de

gènere que s’hagin produït, s’estiguin produint o hi hagi risc

que es produeixin en l’àmbit laboral.

h) Impulsar espais de participació i interlocució i promoure

campanyes divulgatives específiques en colAlaboració amb les

associacions LGTBI i els agents socials corresponents.

Capítol IV

Famílies

Article 21

Les famílies LGTBI

1. Les famílies gaudeixen de la protecció jurídica que

determina la llei, que empara sense discriminació les relacions

familiars derivades del matrimoni, la convivència en parella

estable i les famílies formades per un progenitor amb els seus

descendents.

2. S’ha de garantir, d’acord amb la normativa vigent, que en la

valoració de la idoneïtat en els processos d’adopció i

acolliment familiar no hi hagi discriminació per raó

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El procés d’estudi i valoració de la idoneïtat ha de ser

informador i formador, d’acord amb la diversitat del fet

familiar.

3. Els òrgans competents del Govern de les Illes Balears, dels

consells insulars i dels ens locals, en matèria de família i

igualtat, poden establir programes d’informació dirigits a les

famílies amb l’objectiu de divulgar les diverses realitats

afectives i de gènere i combatre la discriminació per raó

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

S’ha d’incidir particularment en la informació i la promoció de

la igualtat de tracte de les persones LGTBI més vulnerables per

raó del gènere, per raó de l’edat o per raó de diversitat

funcional, com els i les adolescents, els i les joves, les persones

grans o les persones amb diversitat funcional (persones amb

discapacitat) per garantir el gaudi total de llurs drets i el lliure

desenvolupament de llur personalitat en l’àmbit familiar.

4. El servei d’atenció integral a què fa referència l’article 9

d’aquesta llei, en coordinació amb els governs locals, ha

d’atendre les víctimes de discriminació en l’àmbit familiar i

donar-los suport, especialment en els casos de violència

masclista o en els casos en què es trobin implicats els grups

LGTBI.

5. En cas de mort d’un membre d’una parella estable, l’altre

membre de la parella ha de poder prendre part, en les mateixes

condicions que en cas de matrimoni, en els tràmits i les gestions

relatius a la identificació i la disposició del cadàver,

l’enterrament, la recepció d’objectes personals o qualsevol altre

tràmit o gestió que siguin necessaris.

6. Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’establir els mecanismes necessaris per tal que la

documentació administrativa s’adeqüi a les relacions afectives

de les persones LGTBI i a la diversitat del fet familiar.
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TÍTOL III

MESURES PER GARANTIR LA IGUALTAT REAL I

EFECTIVA DE LES PERSONES ATENENT LA SEVA

IDENTITAT I L’EXPRESSIÓ DE GÈNERE

Article 22

Persones transsexuals. M esures en l’àmbit de

l’administració

1. Als efectes del que disposa aquesta llei i en l'àmbit

competencial de la comunitat autònoma, s'han d'establir per

reglament les condicions per tal que les persones  transsexuals

siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere

amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat,

especialment en els àmbits educatiu, universitari i sanitari. Això

no afecta la identitat jurídica, que requereix, si n'és el cas, la

rectificació registral corresponent.

A) Tenint en compte el dret de les persones transsexuals a

poder desenvolupar lliurement la seva personalitat durant la

seva infància i adolescència conforme a la seva identitat sexual,

els equips directius dels centres educatius han d’establir les

següents mesures a fi d'evitar discriminacions per raó d'identitat

sexual i el menyspreu dels drets a la intimitat i a la vida privada

de l'alumnat:

a) S'indicarà al professorat i al personal d'administració i

serveis del centre que es dirigeixi a l'alumnat transsexual pel

nom triat per aquest o, en cas de no estar emancipat o no

comptar amb les suficients condicions de maduresa, per

l'indicat per algun dels seus representants legals. Es respectarà

el seu dret a utilitzar aquest nom en totes les activitats docents

i extraescolars que es realitzin al centre, incloent-hi els

exàmens.

b) Sense perjudici que en les bases de dades de

l'administració educativa es mantinguin les dades d'identitat

registrals, s'adequarà la documentació administrativa

d'exposició pública i la que pugui dirigir-se a l'alumnat, fent

figurar en aquesta documentació el nom triat, evitant que aquest

nom aparegui de forma diferent als noms de la resta de

l’alumnat.

c) S'ha de respectar la imatge física de l'alumnat

transsexual, així com la lliure elecció de la seva indumentària.

Si al centre existeix l'obligatorietat de vestir un uniforme

diferenciat per sexes, es reconeixerà el dret de l'alumnat

transsexual a vestir el que correspongui en funció de la identitat

sexual manifestada.

d) Si es realitzen activitats diferenciades per sexe, es tindrà

en compte el sexe sentit per l'alumnat, i se’n garantirà l'accés i

l’ús de les instalAlacions del centre d'acord amb la seva identitat

de gènere, incloent-hi els banys i els vestuaris.

B) S'establirà un protocol d'atenció integral per a les

persones transsexuals, per millorar la detecció primerenca de

les manifestacions de transsexualitat i la qualitat de l'assistència

sanitària que es presta a aquest colAlectiu, que respecti els

principis de lliure autodeterminació de gènere, de

no-discriminació i no-segregació. Aquest protocol inclourà a la

cartera de serveis bàsica el tractament hormonal d’adults i

menors d'edat i a la cartera de serveis complementària es

preveuran convenis amb centres de referència del Sistema

Nacional de Salut per sufragar el procés de reassignació sexual,

tot això previ compliment dels requisits i tràmits previstos en

l'article 8 quinquies de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de

cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. L'assistència

psicològica a les persones transsexuals serà la comuna prevista

per a la resta dels usuaris del sistema sanitari públic dels Illes

Balears.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

vetllar, en qualsevol dels seus procediments, pel respecte a la

confidencialitat de les dades relatives a la identitat de gènere de

les persones beneficiàries d’aquesta llei, i perquè se les tracti en

qualsevol àmbit públic pel nom que les representa i pel gènere

amb el qual s’identifiquen, inclòs l’àmbit sanitari, que

proporcionarà una identificació sanitària conforme a la identitat

social.

3. Estarà garantit l'accés a les tècniques de reproducció

assistida incloent-hi com a beneficiàries totes les persones

LGTBI amb capacitat gestant o no i/o les seves parelles. En

condicions d’igualtat amb la resta de la població se'ls oferirà la

possibilitat de congelació de teixit gonadal, per a la seva futura

recuperació, abans de l'inici dels tractaments hormonals. 

4. Les persones transsexuals s’han de poder acollir al que

estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de

disfòria de gènere ni cap tractament mèdic.

TÍTOL IV

PERSONES INTERSEXUALS

Article 23

Protocol d’atenció integral a persones intersexuals

1. S'establirà un protocol específic d'actuació en matèria

d'intersexualitat que inclourà l’atenció psicològica adequada a

la persona intersexual i als pares/mares o persones tutores, i els

tractaments requerits en atenció al gènere amb el qual

s’identifica.

S’evitarà sempre que sigui possible la intervenció mèdica

immediata (quirúrgica o hormonal) del procés de normalització

sexual per ajustar-se a les normes físiques del binarisme de

gènere. 

2. El sistema sanitari públic de les Illes Balears vetllarà per

l'eradicació de les pràctiques de modificació genital en bebès

nounats atenent únicament criteris quirúrgics i en un moment en

el qual es desconeix quina és la identitat real de la persona

intersexual nounata. Tot això amb l'excepció dels criteris

mèdics basats en la protecció de la salut de la persona nounata.

3. Es procurarà conservar les gònades amb la finalitat de

preservar una futura aportació hormonal no induïda, incloent en

els controls els marcadors tumorals.

4. No es realitzaran proves d'hormonació induïda amb finalitats

experimentals ni d'un altre tipus fins que la pròpia persona o els

seus tutors legals així ho requereixin en funció de la identitat

sexual amb la qual s’identifica.

5. Es formarà el personal sanitari posant l'accent principalment

en la correcció de tracte i la privacitat.
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6. Es preservarà la intimitat del pacient en la seva història

clínica de manera que no tot el personal sanitari pugui conèixer

la seva condició, excepte quan sigui estrictament necessari.

TÍTOL V

MECANISMES PER GARANTIR 

EL DRET A LA IGUALTAT

Capítol I

Disposicions generals

Article 24

Tutela judicial i administrativa del dret a la igualtat de les

persones LGTBI

La tutela judicial i administrativa davant les conculcacions

del dret a la igualtat de les persones LGTBI ha de comprendre,

segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries

adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció

de mesures cautelars, la prevenció de violacions imminents o

ulteriors, la indemnització dels danys i perjudicis causats i el

restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu

dret. Quan la discriminació quedi acreditada, el dany moral

s’ha de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat

de la lesió efectivament produïda.

Article 25

Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de les

persones LGTBI

1. Tenen la consideració d’interessat i interessada en els

procediments administratius en què calgui pronunciar-se

respecte d’una situació de discriminació, i sempre amb

l’autorització de la persona o les persones afectades, les

entitats, associacions i organitzacions legalment constituïdes

que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels

drets humans. Tenen la mateixa consideració els sindicats, les

associacions professionals i les organitzacions de consumidors

i usuaris.

2. D’acord amb els termes establerts per les lleis processals, les

entitats, les associacions, les organitzacions i els sindicats a què

fa referència l’apartat 1 anterior estan legitimats per defensar

els drets i els interessos de les persones afiliades o associades

que ho vulguin així en processos judicials civils, contenciosos

administratius i socials.

Capítol II

Dret d’admissió

Article 26

Dret d’admissió

1. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en cap cas

discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o

expressió de gènere.

2. La prohibició de discriminació abasta tant les condicions

d’accés com la permanència en els establiments, i l’ús i el gaudi

dels serveis que s’hi presten. Els criteris i les limitacions de les

condicions, tant d’accés com de permanència, han de ser

exposats per mitjà de rètols visibles colAlocats en els llocs

d’accés i per a ltres mitjans que es determinin

reglamentàriament.

3. Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els

organitzadors d’espectacles i activitats recreatives estan

obligats a impedir-hi l’accés o a expulsar-ne les persones

següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública:

a) Les persones que utilitzin la violència verbal o física cap

a altres persones per raó d’orientació sexual, d’identitat de

gènere o d’expressió de gènere.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament

símbols, indumentària o objectes que incitin a la violència, a la

discriminació o a l’homofòbia o la transfòbia.

Capítol III

Dret a l’atenció i a la reparació

Article 27

Dret a una protecció integral, real i efectiva

Les administracions públiques de les Illes Balears han de

garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc

de patir qualsevol tipus de violència o discriminació el dret a

rebre de manera immediata una protecció integral, real i

efectiva.

Article 28

Contravenció de la llei en l’àmbit contractual

Són nuls de ple dret les disposicions, els actes o les

clàusules dels negocis jurídics que constitueixen o causen

discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o

expressió de gènere, i poden donar lloc a responsabilitats

d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 29

Dret a l’atenció i a l’assessorament jurídic

Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’establir, en l’àmbit de les seves competències, els

mecanismes necessaris per garantir que les persones LGTBI

tinguin dret a rebre tota la informació i l’assessorament jurídic

especialitzat relacionat amb la discriminació i els diversos tipus

de violències exercides contra aquestes persones.

Article 30

Inversió de la càrrega de la prova

1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i

reguladores dels procediments administratius, quan la part

actora o la interessada alAleguin discriminació per raó

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

i n’aportin indicis fonamentats, correspon a la part demandada

o a qui s’imputi la situació discriminatòria, l’aportació d’una

justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les

mesures adoptades i de llur proporcionalitat.

2. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència

de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere

o expressió de gènere poden ser provats per qualsevol prova

admesa en dret, sens perjudici dels procediments que es

tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes

d’organització, convivència o disciplina de les institucions i

dels serveis públics. També es poden tenir en compte proves
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estadístiques i tests de situació. S’han d’establir per reglament

les condicions i garanties d’aplicació.

3. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de

part, pot solAlicitar informes o dictàmens als òrgans competents

en matèria d’igualtat.

4. El que estableix l’apartat 1 anterior no és aplicable als

processos penals ni als procediments administratius

sancionadors.

Article 31

Protocol d’atenció policial davant delictes d’odi

La comunitat autònoma de les Illes Balears, dins l’àmbit de

la seva competència i conjuntament amb els ajuntaments,

impulsarà un protocol d’atenció a les víctimes dels delictes

d’odi a les policies locals dels diferents municipis.

Article 32

Avaluació d’impacte sobre orientació sexual i identitat de

gènere

Les administracions publiques de les Illes Balears

incorporaran l’avaluació d’impacte sobre orientació sexual i

identitat de gènere en el desenvolupament de les seves

competències, per garantir la integració del principi d’igualtat

i no-discriminació de les persones LGTBI sobre totes les

disposicions legals o reglamentàries que s’impulsin dins del

territori de la comunitat autònoma.

Capítol IV

Règim d’infraccions i sancions

Article 33

Concepte d’infracció

1. Són infraccions administratives en l’àmbit dels drets de les

persones LGTBI les accions o omissions tipificades per aquesta

llei, sempre que no constitueixin delicte.

2. No es considera discriminació la diferència de tracte basada

en alguna de les causes establertes per aquesta llei derivada

d’una disposició, una conducta, un acte, un criteri o una

pràctica que es pugui justificar objectivament per una finalitat

legítima i com a mitjà adequat, necessari i proporcionat per a

assolir-la.

3. Les conductes discriminatòries per orientació sexual,

identitat de gènere o expressió de gènere que tinguin lloc dins

l’àmbit del treball i que estiguin tipificades com a infracció per

la legislació laboral, han de ser objecte d’investigació i, si

escau, de sanció, d’acord amb el procediment i la tipificació

establerts per la legislació laboral.

Article 34

Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal

1. No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats

penalment o administrativament, en els supòsits en què

s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.

2. En els casos en què l’òrgan administratiu consideri que les

infraccions poden ser constitutives de delicte, ho ha de

comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial competent i

suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat

judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al

procediment, o fins que el Ministeri Fiscal no comuniqui la

improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions. En els

casos en què no s’estimi l’existència de delicte, l’òrgan

administratiu ha de continuar el procediment sancionador i

considerar provats els fets que ho hagin estat en seu judicial.

Article 35

Procediment

1. Els òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre els

expedients sancionadors han d’aplicar la normativa de

procediment sancionador aplicable als àmbits de competència

de l’Administració de les Illes Balears d’acord amb els

principis de legalitat, competència, irretroactivitat, tipicitat,

responsabilitat, proporcionalitat, prescripció i prohibició de

doble sanció.

2. Si l’òrgan competent, durant la fase d’instrucció, considera

que la potestat sancionadora amb relació a la presumpta

conducta infractora correspon a una altra administració pública,

ha de posar aquest fet en el seu coneixement i li ha de trametre

l’expedient corresponent.

Article 36

Infraccions

1. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus d’acord

amb el que estableix aquesta llei, sempre que no siguin

constitutives de delicte.

2. Les infraccions no poden ser objecte de sanció sense

instrucció prèvia de l’expedient pertinent, d’acord amb el

procediment administratiu.

3. Són infraccions lleus:

a) Fer servir expressions vexatòries, d’una forma

intencionada i per qualsevol mitjà, contra les persones o llurs

famílies, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere

o l’expressió de gènere.

b) Emetre intencionadament expressions vexatòries,

d’LGTBI fòbia, en els mitjans de comunicació, en discursos o

en intervencions públiques.

c) Tenir comportaments que suposin aïllament, rebuig o

menyspreu públic, notori i explícit, de persones per causa de

l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de

gènere.

d) No facilitar la tasca o negar-se parcialment a colAlaborar

amb l’acció investigadora dels serveis d’inspecció del Govern

de les Illes Balears o de qualsevol servei anàleg dels consells

insulars o dels ens locals que estiguin investigant un possible

cas objecte d’aquesta llei.

4. Són infraccions greus:

a) Fer servir expressions vexatòries que incitin a exercir la

violència contra les persones o llurs famílies, per causa de
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l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de

gènere, d’una manera intencionada i/o reiterada.

b) Malmetre o destruir objectes o propietats de persones o

de llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de

gènere o l’expressió de gènere, sempre que aquestes accions no

constitueixin delicte.

c) Impedir a una persona, d’una manera intencionada, la

realització d’un tràmit o l’accés a un servei públic o establiment

obert al públic per causa de l’orientació sexual, la identitat de

gènere i/o l’expressió de gènere d’aquesta persona.

d) Emetre intencionadament i/o reiteradament expressions

vexatòries que incitin a la violència i tinguin connotacions

LGTBI fòbiques en els mitjans de comunicació, en discursos o

en intervencions públiques.

e) Realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o

menyspreu públic i notori de persones per causa d’orientació

sexual, identitat o expressió de gènere.

f) La implantació, l’impuls o la tolerància de pràctiques

laborals discriminatòries a empreses que rebin subvencions,

bonificacions o ajudes públiques de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

g) L’elaboració, la utilització o la difusió en centres

educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de

llibres de text i materials didàctics que presentin les persones

com superiors o inferiors en dignitat humana en funció de la

seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, o que

incitin a la violència per aquest motiu.

h) L’obstrucció o la negativa absoluta a l’actuació dels

serveis d’inspecció del Govern de les Illes Balears o de

qualsevol servei anàleg dels consells o dels ens locals que

estiguin investigant un possible cas objecte d’aquesta llei.

5. Són infraccions molt greus:

a) L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones

o llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de

gènere o l’expressió de gènere.

b) Convocar o donar suport explícit a espectacles públics o

activitats recreatives que tinguin com a objecte la incitació a

l’odi, la violència o la discriminació de les persones LGTBI.

c) Qualsevol represàlia o tracte advers que rebi una persona

com a conseqüència d’haver presentat queixa, reclamació,

denúncia, demanda o recurs de qualsevol casta, destinat a

impedir la seva discriminació i a exigir el compliment efectiu

del principi d’igualtat.

Article 37

Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa per una

quantia que anirà des d’un mínim, equivalent a l’import del

salari mínim interprofessional de les Illes Balears corresponent

al període d’un mes, a un màxim de 3.000 euros.

2. Per a infraccions greus es podrà imposar una multa per una

quantia que anirà des d’un mínim de 3.001 euros a un màxim

de 30.000 euros. També es podrà acordar:

a) La prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un

període comprès entre un i tres anys.

b) La prohibició de contractar amb l’Administració de les

Illes Balears, els seus organismes autònoms i els seus ens

públics per un període comprès entre un i tres anys.

c) La inhabilitació temporal, pel mateix període, de la

persona física o jurídica responsable per exercir la titularitat de

centres o serveis dedicats a la prestació de serveis públics.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una

multa per una quantia que anirà des d’un mínim de 30.001

euros a un màxim de 90.000 euros. També es podrà acordar: 

a) La prohibició de rebre ajuts o subvencions per un període

comprès entre tres anys i un dia i cinc anys.

b) La prohibició de contractar amb l’Administració de les

Illes Balears, els seus organismes autònoms i els seus ens

públics per un període d’entre tres anys i un dia i cinc anys.

c) La inhabilitació temporal, pel mateix període, de la

persona física o jurídica responsable per exercir la titularitat de

centres o serveis dedicats a la prestació de serveis públics.

4. Per concretar les sancions que sigui procedent d’imposar i,

si escau, per graduar la quantia de les multes i la durada de les

sancions temporals, les autoritats competents han de mantenir

la proporció adequada entre la gravetat del fet constitutiu de la

infracció i la sanció o les sancions, aplicades a la lesió

ocasionada, al nombre de persones afectades, a l’entitat del dret

afectat i a la naturalesa del deure afectat segons la legislació

vigent. S’han de considerar especialment els criteris següents:

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de la persona

infractora.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones

o béns i la situació de risc creada o mantinguda.

c) La reincidència o la reiteració.

d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.

e) La transcendència econòmica i social de la infracció.

f) El benefici que hagi obtingut la persona infractora.

g) L’incompliment reiterat dels advertiments o de les

recomanacions previs dels serveis socials.

h) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc

creada per la infracció.

i) El compliment per iniciativa pròpia de les normes

infringides o la reparació voluntària dels danys causats, en

qualsevol moment del procediment administratiu sancionador,

si encara no s’ha dictat una resolució.
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j) La pertinença de la persona infractora a forces i cossos de

seguretat.

k) La pertinença de la persona infractora a un grup

organitzat d’ideologia expressament LGTBI fòbica.

5. La discriminació múltiple i la victimització secundària

incrementen en un grau, respecte de cadascuna de les causes

que hi concorren, el tipus d’infracció establerta per aquesta llei.

6. L’objectiu de la sanció ha de ser la prevenció, la dissuasió,

la reparació i la correcció dels perjudicis que hagi causat o

pugui causar la discriminació.

Article 38

Responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta

llei les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,

que, per acció o omissió, incorren en els supòsits d’infracció

establerts per aquesta llei.

2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos

responsables i no sigui possible determinar el grau de

participació de cadascun en la comissió de la infracció.

Article 39

Prescripció

1. Les infraccions establertes per aquesta llei tipificades de

lleus prescriuen al cap d’un any; les tipificades de greus, al cap

de devuit mesos; i les tipificades de molt greus, al cap de tres

anys.

2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen

al cap de devuit mesos si són lleus, al cap de dos anys si són

greus i al cap de tres anys si són molt greus.

El còmput de la prescripció de les sancions començarà a

comptar des que adquireixi fermesa la resolució que imposi la

sanció.

Article 40

Competència

1. La competència per incoar els expedients administratius del

règim sancionador d’aquesta llei i la imposició de les sancions

corresponen a la persona titular de la secretaria general de la

conselleria competent en matèria de no-discriminació de les

persones LGTBI.

2. Les institucions que tenen encomanada la defensa dels drets

de la ciutadania de les Illes Balears podran instar l’òrgan

competent per imposar sancions a incoar els expedients per

incompliment d’aquesta llei per causa d’acció o omissió de les

administracions públiques.

Article 41

Garantia estadística

1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’elaboració

de polítiques públiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGTBI

s’ha de dur a terme en el marc de la legislació balear en matèria

estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret

estadístic, en els termes establerts per la normativa balear

d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de

protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa

aplicable.

2. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGTBI ha

d’elaborar i encarregar, i publicar periòdicament, estadístiques

i estudis qualitatius relatius especialment a:

a) Agressions i discriminacions contra persones LGTBI.

b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i

denúncies penals presentades per delictes en l’àmbit de la

discriminació o la violència contra persones LGTBI.

c) Resolucions administratives i sentències judicials, i el

sentit d’aquestes, relacionades amb l’objecte d’aquesta llei, en

particular les que poden provar l’existència de discriminacions

indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques

antidiscriminatòries.

d) La situació real del colAlectiu LGTBI des de l’Institut

d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en els diferents

àmbits on hi ha LGTBI fòbia, delictes d’odi, assetjament

escolar, inserció laboral i atenció sanitària.

3. L’òrgan coordinador de les polítiques LGTBI vetllarà perquè

s’incorpori la variable orientació sexual i identitat sexual en els

diferents estudis sociològics de caràcter generalista que duguin

a terme les diferents àrees de govern.

4. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGTBI pot

proposar l’establiment d’acords i convenis amb altres

administracions i institucions públiques i organitzacions per

donar compliment a l’apartat 2 anterior.

Disposició addicional primera

Impacte social de la llei

En el termini de dos anys a comptar des de l’entrada en

vigor d’aquesta llei, l’òrgan que coordini les polítiques LGTBI

de les diverses conselleries del Govern de les Illes Balears ha

d’avaluar l’impacte social d’aquesta llei i fer pública aquesta

avaluació. També ha de fer una avaluació contínua de procés

i de resultats que es publicarà en forma d’informe amb

periodicitat anual, al qual es donarà difusió.

Disposició addicional segona

Cooperació i colAlaboració entre institucions

1. A partir que es posi en marxa la Sindicatura de Greuges,

d’acord amb les atribucions que li assignen l’Estatut

d’Autonomia i la Llei 1/1993, de 10 de març, el síndic de

Greuges exercirà les funcions relatives a la defensa de drets i

llibertats en matèria de no-discriminació de les persones

LGTBI que puguin haver estat vulnerats per l’actuació

d’institucions, tant públiques com privades.

2. El Govern de les Illes Balears ha de cooperar, en l’àmbit de

la no-discriminació de les persones LGTBI, amb els

organismes i òrgans competents en la defensa de drets i

llibertats, oferir-los tota la informació de què disposi i

donar-los el suport necessari en llurs actuacions.
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3. Pla interinstitucional: el Govern de les Illes Balears

impulsarà un pla interinstitucional que garanteixi la coordinació

entre els diferents organismes competents per a l’aplicació de

les polítiques públiques previstes en aquesta llei.

Disposició addicional tercera

Memòria econòmica

El Govern de les Illes Balears presentarà una memòria

econòmica per desenvolupar aquesta llei en un termini de sis

mesos comptador a partir de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria única

Procediment sancionador

Mentre no s’aprovi un decret que reguli el procediment

sancionador en matèria antidiscriminatòria, continua sent

aplicable el procediment establert pel Decret 14/1994, de 10 de

febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a

l’exercici de la potestat sancionadora de les Illes Balears.

Disposició final primera

Termini per al desplegament reglamentari

El Govern de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves

competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar des

de l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries

que siguin necessàries per aplicar-la i desplegar-la.

Disposició final segona

Entrada en vigor i afectacions pressupostàries

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els preceptes, el compliment dels quals exigeix la realització

de despesa amb càrrec als pressupostos de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, tenen efectes a partir de l’entrada

en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici

pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor

d’aquesta llei. 

A la seu del Parlament, a 17 de maig de 2016

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

17 de maig de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 7318/16, relativa a promoció turística, amb les esmenes

RGE núm. 8720/16, 8722/16, 8723/16 i 8726/16, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig

a les pintades aparegudes recentment a diferents indrets de

Palma en contra del turisme i constata que el turisme és la

principal font d’ingressos de la nostra comunitat autònoma i

que, per tant, s’ha de potenciar, defensar i promocionar per part

de totes les institucions de la comunitat autònoma amb

polítiques que permetin palAliar les externalitats socials i

ambientals que du associades. 

El Parlament de les Illes Balears es fa ressò de la

preocupació social que generen els impactes del turisme de

masses a les Illes Balears. En aquest sentit, insta el Govern de

les Illes Balears a promoure un model turístic sostenible,

respectuós amb els valors ambientals i els equilibris socials que

el Parlament considera que ens han de distingir com a societat.

A més, també insta el Govern de les Illes Balears a potenciar,

defensar i promocionar els sectors econòmics alternatius al

turisme, treballant així per una economia més diversificada,

més productiva, generadora d’ocupació de qualitat i de major

valor afegit.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el

cicloturisme, el turisme de creuers i el turisme esportiu

constitueixen elements essencials del producte turístic que

ofereix les Illes Balears i, per tant, insta el Govern a fer-ne una

promoció específica i una política coordinada amb totes les

institucions de la comunitat autònoma per tal de compatibilitzar

aquest turisme sense detriment de la qualitat de vida dels

ciutadans de les Illes Balears.

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

Illes Balears a mantenir contactes amb mitjans de comunicació

internacionals amb presència de les Illes Balears amb la

finalitat de minimitzar l’impacte negatiu de les darreres

informacions sobre saturació de les Illes, manca

d’infraestructures, abastament d’aigua i nous imposts i taxes.

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

Illes Balears a continuar treballant per tal que la qualitat de les

aigües i les platges de la nostra comunitat sigui excelAlent tal

com ho ha estat fins ara, i a colAlaborar amb la resta

d’institucions de la comunitat, en especial els ajuntaments, per

tal que puguin aconseguir certificacions reconegudes de

qualitat i en especial, les referides a la qualitat medi ambiental.

A la seu del Parlament, 24 de maig de 2016.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

24 de maig de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 10340/15, relativa a millora de les

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-045.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-045.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608720
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608722
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608723
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608726
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-026.pdf#page=27
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condicions laborals a l'hoteleria balear, amb les esmenes RGE

núm. 9190/16, 9189/16, 9178/16 i 9188/16, i quedà aprovada

la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a vigilar en matèria d'ergonomia que la càrrega de

treball per a les cambreres de pis sigui adequada, de manera

que el nombre màxim d'habitacions i apartaments normals, així

com de sortides a realitzar diàriament per cadascuna d'elles, no

suposi un dany per a la salut de les treballadores, tenint en

compte l'especificitat de cada hotel. Per tot això i per establir

el límit màxim de càrrega laboral, tenint sempre en compte les

condicions dels diferents establiments, s'haurà de comptar amb

la participació dels agents socials a través dels comitès de salut

i seguretat laboral. A més, atès que la categoria de cambrera de

pis és una professió predominantment femenina, es tindrà en

compte la perspectiva de gènere en totes les accions que es

desenvolupin.

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

Illes Balears que l'Institut Balear de Salut Laboral (IBASAL)

dugui a terme un estudi tècnic per analitzar les condicions

d'ergonomia i els sobreesforços de treball de les cambreres de

pis, tal com preveu l'Estratègia Balear de Salut Laboral

2016-2020. L'objectiu d'aquest estudi és disposar d'un

instrument vàlid per avaluar de forma més eficaç els efectes de

les càrregues de treball per a les cambreres de pis perquè

puguin realitzar el seu treball de manera no lesiva i digna, als

efectes del que proposa el punt següent.

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

Illes Balears a solAlicitar al Govern central un augment del

nombre d'inspectors i/o inspectores residents a les Illes, per

poder dur a terme les inspeccions necessàries, suficients i no de

manera esporàdica, amb plans sectorials i sostinguts en el

temps.

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

Balears a traslladar la proposta del punt anterior a la patronal

i als sindicats, perquè en el marc de l'estratègia de Seguretat i

Salut Laboral 2016-2020, s'arribi a un pacte urgent que limiti

les unitats màximes de càrrega de feina per a les cambreres de

pis, tot garantint les condicions necessàries per assolir uns

nivells de seguretat i salut laboral adequats.

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

Illes Balears a dotar dels recursos necessaris en matèria de salut

laboral perquè es produeixi una detecció i un reconeixement

àgil i precoç de les malalties professionals que pateixen els

treballadors i les treballadores del sector de l'hoteleria, i que

van lligades a una càrrega de treball excessiva al llarg dels seus

anys d'activitat laboral.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a canviar les condicions de jubilació anticipada per

a aquelles treballadores i aquells treballadors que no puguin

exercir el seu treball a causa de les malalties derivades d'una

excessiva càrrega laboral durant anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a derogar la reforma laboral, que ha provocat una

situació d'indefensió absoluta de la classe treballadora, i que

provoca que els convenis d'empreses i/o serveis externalitzats

puguin estar per sota dels convenis colAlectius dels diferents

sectors, rebaixant així les condicions de treball i augmentant

l’explotació, la precarietat i la càrrega laboral.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a modificar el Reial Decret 1299/2006, de 10 de

novembre, que aprova el quadre de malalties  professionals al

sistema de la Seguretat Social, per incloure els treballs de

neteja a l’hostaleria dins l’epígraf 02F0201 referit al síndrome

de túnel carpià, així com, per al reconeixement explícit de la

resta de malalties que afecten el colAlectiu de cambreres de pis

per excés de càrrega de treball dins l’apartat 2 referit a

"Malalties professionals causades per agents físics".

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

Illes Balears a continuar amb mesures que millorin les

condicions laborals dels treballadors com el Pla de Lluita

contra l’Explotació Laboral i l’Estratègia de Seguretat i Salut

Laboral 2016-2020, que ha incrementat el nombre de tècnics de

salut laboral i els especialistes en ergonomia, així com a

desenvolupar accions específiques en matèria de sobreesforç,

no només per a cambreres de pis sinó per a més sectors, com el

handling, la construcció i els reposadors.

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2016.

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 maig de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 8694/15, relativa a incorporació a la

bonificació del descompte de resident de la xarxa de transport

ferroviari (AVE), i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a prendre les mesures oportunes per tal de procedir

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

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

serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a

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

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

bonificació als modes de transport terrestre i en especial a la

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

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

necessitat de fer escala a la península, d’acord amb l’article 2.1

segon paràgraf, de l’esmentat reial decret.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a prendre les mesures pressupostàries i tècniques

que siguin necessàries per tal de fer possible allò que s’exposa

en el punt 1.

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2016.

La secretària primera:
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Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

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

de maig de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3221/16,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern

en matèria de simplificació i millora dels processos

administratius.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i

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

consellera de Transparència, Cultura i Esports. Hi hagué torn

de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

de maig de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

A) RGE núm. 7681/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de

la dessaladora de Santa Eulària des Riu, que contestà el

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

B) RGE núm. 7682/16, de la diputada María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la

tramitació de l'emissari de Talamanca, que contestà el conseller

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

C) RGE núm. 7683/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació dels fangs de

la depuradora de Santa Eulària, que contestà el conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

D) RGE núm. 7690/16, de la diputada Maria Montserrat Seijas

i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

prevenció de riscos laborals a Son Espases, que contestà la

consellera de Salut.

E) RGE núm. 7680/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels

terminis legals de pagament a proveïdors, que contestà la

consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

F) RGE núm. 7687/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fusos

horaris, que contestà el conseller de Treball, Comerç i

Indústria.

G) RGE núm. 7688/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a moratòria

d'hotels urbans a Palma, que contestà el vicepresident i

conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

H) RGE núm. 7664/16, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a seguretat a Es Pinaret, que contestà la

conseller de Serveis Socials i Cooperació.

I) RGE núm. 7678/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de TAC

preferents a l'Hospital de Can Misses, que contestà la

consellera de Salut.

J) RGE núm. 7679/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes justificatius

de la solAlicitud de condonació del deute de la CAIB, que

contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

K) RGE núm. 7675/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment efectiu de

transparència, que contestà la consellera de Transparència,

Cultura i Esports.

L) RGE núm. 7325/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a desprivatització i

descentralització de la gestió d'AENA, que contestà el conseller

de Territori, Energia i Mobilitat.

M) RGE núm. 7175/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a projecte

cultural del Govern de les Illes Balears, que contestà la

presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 7689/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

contractació amb entitats sense ànim de lucre, que contestà la

presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 7170/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

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

a cursa Mallorca 312, que contestà la presidenta del Govern de

les Illes Balears.

P) RGE núm. 7168/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions

estatutàries, que contestà la presidenta del Govern de les Illes

Balears.

Q) RGE núm. 7663/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

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

a alAlegacions a Es Trenc, que contestà la presidenta del Govern

de les Illes Balears.

R) RGE núm. 7684/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió a l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que contestà la

presidenta del Govern de les Illes Balears.
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Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

S) RGE núm. 8839/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en

marxa de la depuradora de Ferreries, que contestà el conseller

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

T) RGE núm. 8848/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a limitació de l'entrada

d'arbres ornamentals a les Pitiüses, que contestà el conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

U) RGE núm. 8825/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a tall de

llum, que contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

V) RGE núm. 8841/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei especialitzat en

altes capacitats, que contestà el conseller d'Educació i

Universitat.

W) RGE núm. 8826/16, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a places de

serveis socials a l'illa de Menorca, que contestà la consellera de

Serveis Socials i Cooperació.

X) RGE núm. 9175/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del

programa Jump Math, que contestà el conseller d'Educació i

Universitat.

Y) RGE núm. 8827/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fracàs

escolar, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Z) RGE núm. 8845/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

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

a bosses d'intercanvi de places turístiques, que contestà el

vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

AA) RGE núm. 9151/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

incompliment de l'acord signat amb l'escola concertada, que

contestà el conseller d'Educació i Universitat.

AB) RGE núm. 8830/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a trasplantaments de fetge,

que contestà la consellera de Salut.

AC) RGE núm. 9169/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decisions del Govern de

la Generalitat, que contestà la presidenta del Govern de les Illes

Balears.

AD) RGE núm. 8850/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

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

a ràtios d'alumnes per aula, que contestà la presidenta del

Govern de les Illes Balears.

AE) RGE núm. 8828/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a ingressos hotelers i renda dels ciutadans, que contestà la

presidenta del Govern de les Illes Balears.

AF) RGE núm. 8844/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació des

de la Conselleria de Salut, que contestà la presidenta del

Govern de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 8623/16, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del

Govern en matèria de ramaderia, amb el resultat següent: vots

emesos 55, vots a favor 22, vots en contra 33 i abstencions 0.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaració institucional del Dia Mundial de la llibertat

de premsa.

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

17 de maig de 2016, aprovà per assentiment la declaració

institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 1 de juny de 20166.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional del Dia mundial 

de la llibertat de premsa

1. El Parlament de les Illes Balears, davant la celebració del

Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, el 3 de maig, reitera la

seva adhesió als principis que motivaren la designació per part

de la ONU d’aquesta jornada fa vint-i-cinc anys amb la idea de
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fomentar la llibertat de premsa en el món, de reconèixer que

una premsa lliure, pluralista i independent és un component

essencial de tota societat democràtica.

2. El Parlament de les Illes Balears defensa la llibertat

d’expressió i opinió com a valors fonamentals de la democràcia

i subratlla la importància de disposar de diferents opcions

informatives com a reflex de la pluralitat i instrument per

informar adequadament la ciutadania. En aquest sentit

considera imprescindible la tasca dels professionals dels

mitjans de comunicació com a intermediaris entre aquesta

cambra i la resta de la societat, a la qual reten compte i ajuden

a interpretar les nostres decisions.

3. El Parlament de les Illes Balears, que ha expressat

unànimement en diverses ocasions la seva preocupació per les

diferents formes en que s’ha mostrat la cruesa econòmica en els

diferents sectors, expressa novament la seva inquietud davant

la creixent precarització de les condicions laborals dels

professionals de la informació a les Illes Balears i en el conjunt

de l’Estat, que afecta directament la seva tasca periodística, així

com davant els continus acomiadaments i el tancament de

delegacions autonòmiques i, per tant, davant les oportunitats de

realitzar un seguiment adequat, i des de diferents punts de vista,

de les singularitats de la realitat política, social, econòmica i

cultural de les Illes Balears. En aquest sentit, mostra la seva

solidaritat amb els professionals d’El Mundo el Día de

Baleares davant l’ERO que ha anunciat la seva empresa.

Ordre de Publicació

B)

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

2009/16, de derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de

juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre,

de capitalitat de Palma de Mallorca, en el sentit de

substituir al títol i a tot el text de la llei la denominació de

Palma de Mallorca per Palma.

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

17 de maig de 2016, prengué en consideració, per 34 vots a

favor i 18 en contra, la proposició de llei esmentada, presentada

per l'Ajuntament de Palma.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 8838/16.

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

dia 24 de maig de 2016, decaigué la pregunta esmentada,

presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, relativa

a Decret d'atenció primerenca, atesa l'absència d'aquesta

diputada.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Ajornament del debat de la InterpelAlació RGE núm.

5723/16.

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

dia 24 de maig de 2016, va aprovar per assentiment l'alteració

de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar la interpelAlació

esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb el voluntariat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 25 de maig de 2016, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 8564/16, relativa a despeses

de trasllat de difunts de centres sanitaris ubicats fora de l'àrea

de la seva localitat, amb l'esmena RGE núm. 9205/16, i quedà

aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Balears a crear un fons específic i un procediment per a la

gestió directa des del Servei de Salut i, assumir directament el

cost de les despeses per trasllat en els casos de defunció de

persones sense assegurança que hagin estat desplaçats per rebre

assistència sanitària a centres o establiments ubicats fora de

l’àrea de salut de la seva localitat.

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2016.

La secretària de la comissió:

Marta Maicas i Ortiz.

El president de la comissió:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 2155/16, relativa a empreses d'inserció, i quedà

aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

B)

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

Balears a elaborar un programa públic, conjuntament amb la

resta d’administracions, la finalitat del qual sigui la promoció

de les empreses d'inserció, que doni suport a la creació i al

manteniment d’aquestes, per tal de facilitar la inserció

sociolaboral dels colAlectius que, de manera estructural o

conjuntural, presenten especials dificultats per a l'accés i la

permanència en l'ocupació.

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2016.

El secretari en funcions de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Sílvia Cano i Juan.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 6935/16, relativa a control de serps i colobres a Eivissa

i Formentera, amb les esmenes RGE núm. 9203/16, 9204/16,

9207/16 i 9208/16, i quedà aprovada, per unanimitat, la

següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

Illes Balears a augmentar els mecanismes de vigilància i control

d’importació d’oliveres i, si escau, a posar les oliveres en

quarantena.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a recaptar l'opinió del sector

econòmic afectat amb caràcter previ a la presa de qualsevol

mesura que impliqui limitació d'entrada d'oliveres o posada en

quarantena d'aquestes.

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

Illes Balears a continuar colAlaborant amb els consells d’Eivissa

i de Formentera per tal d’instalAlar més trampes de forma

immediata a les zones on hi habiten més serps i colobres.

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

Illes Balears a continuar instalAlant trampes de forma preventiva

a les zones d'Eivissa i de Formentera on no s’ha comprovat

l’existència de serps i colobres.

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

Illes Balears que, d'acord amb la Llei de patrimoni natural i

biodiversitat, elabori un estudi per a la recuperació de l'espècie

protegida Podarcis pityusensis, comunament coneguda com

sargantana de les Pitiüses.

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

Illes Balears a afavorir la plantació i el comerç d’oliveres

autòctones a les Illes Balears per minvar així els riscos de la

importació en relació amb les espècies invasores.

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2016.

La secretària en funcions de la comissió:

Conxa Obrador i Guzmán.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de

2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 7134/16, relativa a projecte MedSalt-2, un altre projecte

de sondejos acústics amb canons d'aire comprimit, i quedà

aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

a rebutjar el projecte MedSalt-2 per les seves conseqüències en

l'entorn i la fauna marina.

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

a fer una moratòria immediata a la presentació de nous

projectes i solAlicituds de permisos de recerca, exploració i

explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània espanyola.

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

a modificar la llei d'hidrocarburs per prohibir les prospeccions

i el fracking.

A la seu del Parlament, 31 de maig de 2016.

La secretària en funcions de la comissió:

Conxa Obrador i Guzmán.

El president de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2016, debaté les

preguntes que es relacionen a continuació, que foren

contestades per la consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques:

A) RGE núm. 6949/16, 6950/16 i 6951/16, del diputat Antoni

Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives

a recuperació i projectes d'inversions estatutàries i a manca de

coordinació en el control i el seguiment de les despeses amb

finançament afectat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia

i Mobilitat, davant la Comissió de Turisme, sobre les

mesures adoptades en matèria de connectivitat aèria (RGE

núm. 3065/16).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de maig de 2016, tengué lloc la

compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, qui, acompanyat de la secretària general tècnica de

la conselleria, el cap del Gabinet, el cap de servei de Transport

Aeri i una assessora, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda

i Pressuposts, sobre la reunió amb el ministre d'Hisenda i

el Consell de Política Fiscal i Financera (RGE núm.

6268/16).

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

Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2016, tengué lloc

la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques, qui, acompanyada dels directors

generals de Pressuposts i Finançament i del Tresor, Política

Financera i Patrimoni; de l'interventor general de la CAIB, dels

caps de Gabinet i de Comunicació i de dos assessors tècnics,

informà sobre el tema indicat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria (RGE

núm. 5742/16).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de

2016, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de

Presidència, qui, acompanyada de la secretària general, les

directores generals de Relacions amb el Parlament i de

Relacions Institucionals i Acció Exterior, dels directors

generals de Coordinació i de Comunicació, de la cap de

Gabinet i del responsable de Comunicació, informà sobre el

tema indicat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 7581/15, balear de fosses.

 La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

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

2016, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de

llei esmentada.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Acord de compareixença del director general de

Pressuposts  i  F inançament sobre la  viabilitat

pressupostària de la implantació de la facultat de medicina

(RGE núm. 7126/16).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2016, aprovà per

assentiment recaptar la compareixença del director general de

Pressuposts i Finançament per tal d'informar sobre el tema

indicat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Suspensió de la sessió de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de dia 25 de maig de 2016.

 La presidenta de la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals del Parlament de les Illes Balears, acordà, amb el

parer favorable de la Mesa d'aquesta comissió, suspendre

aquesta sessió i, en conseqüència, ajornar les compareixences

de la Sra. Consellera de Presidència sobre les línies

programàtiques en relació amb l'Institut Balear de la Dona i

sobre les directrius generals de l'acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat (RGE núm.

5743/16 i 5980/16), d'acord amb el programa polític del

Govern, per a la propera sessió de la dita comissió.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

D)

No-substanciació del debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 3301/16.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de

2016, no es va substanciar el debat de la proposició no de llei

esmentada, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a conciliació laboral i familiar i a l'atenció a la infància fora

d'horaris lectius, atès l'escrit RGE núm. 3301/16 presentat per

aquest grup parlamentari, mitjançant el qual en solAlicita la

retirada.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 1 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 9231/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

predicció de la presència de bors a les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina fase es troba el projecte de predicció de la

presència de bors a les Illes Balears? Quan es posarà en

funcionament l'aplicació per a la consulta de bors?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

B)

RGE núm. 9232/16, de la diputada M argaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

estadístiques agràries.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es pensen publicar les estadístiques agràries i pesqueres de

l'any 2015? Si és així, quan es publicaran?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

C)

RGE núm. 9233/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a controls de metalls pesants en els productes

pesquers.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En resposta a una pregunta parlamentària en la qual es

demanava si la Direcció General de Salut Pública, durant el

2015, havia realitzat alguna actuació sobre el control de metalls

pesants en els productes pesquers, la seva resposta va ser: "Sí".

Per tant, la diputada sotasignant demana:

Quan i on es van realitzar les actuacions sobre control de

metalls pesants en els productes pesquers durant el 2015?

Quins foren els resultats dels esmentats controls?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

D)

RGE núm. 9234/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins membres integren el Consell Autonòmic de Seguretat

Alimentària? Quan té previst que es reuneixin?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

E)

RGE núm. 9235/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a activitat extraordinària en l'àmbit sanitari (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina quantitat es va pagar el primer semestre de 2015 per

activitat extraordinària en l'àmbit sanitari?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

F)

RGE núm. 9236/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a activitat extraordinària en l'àmbit sanitari (2).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat es va pagar el segon semestre de 2015 per

activitat extraordinària en l'àmbit sanitari?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

G)

RGE núm. 9237/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a activitat extraordinària en l'àmbit sanitari (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què s'està pagant, en el que portam d'any, per activitat

extraordinària en l'àmbit sanitari?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

H)

RGE núm. 9238/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a substitucions el juliol de 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons les dades trameses pel Govern, a l'àrea de salut de

Menorca el juliol de 2014 es feren 22 substitucions. Quines

foren?, feu-ne la relació per llocs de feina, indicant també el

motiu d'aquestes substitucions.

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

I)

RGE núm. 9239/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a substitucions el juliol de 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons les dades trameses pel Govern, a l'àrea de salut de

Menorca el juliol de 2015 es feren 43 substitucions. Quines

foren?, feu-ne la relació per llocs de feina, indicant també el

motiu d'aquestes substitucions.

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

J)

RGE núm. 9240/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a substitucions l'agost de 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons les dades trameses pel Govern, a l'àrea de salut de

Menorca l'agost de 2014 es feren 15 substitucions. Quines

foren?, feu-ne la relació per llocs de feina, indicant també el

motiu d'aquestes substitucions.

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

K)

RGE núm. 9241/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a substitucions l'agost de 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons les dades trameses pel Govern, a l'àrea de salut de

Menorca l'agost de 2015 es feren 22 substitucions. Quines

foren?, feu-ne la relació per llocs de feina, indicant també el

motiu d'aquestes substitucions.

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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L)

RGE núm. 9242/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a substitucions a l'àrea de salut de Menorca el

2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes substitucions s'han realitzat en el que portam d'any

a l'àrea de salut de Menorca?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

M)

RGE núm. 9243/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a denúncies davant Consum.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En el que portam de legislatura, quantes denúncies s'han

presentat davant Consum?, quins foren els motius d'aquestes

denúncies?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

N)

RGE núm. 9244/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a accés a la prestació sanitària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han accedit a la prestació sanitària des del

30 de setembre de 2015 a fia d'avui?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

O)

RGE núm. 9389/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,

relativa a criteri de selecció de les empreses colAlaboradores

de les beques Carnet Jove 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'Institut Balear de la Joventut presenta el programa de

beques Carnet Jove 2016 que va dirigir a joves nascuts o

residents a les Illes Balears, entre els 18 i els 30 anys. Les

beques són quatre i cadascuna està dotada amb 5.000 euros:

1. Beca carnet Jove de Cuina: estada formativa en

pràctiques als restaurants Taronja Negre, Taronja Negre

Mar i Es Molí d'en Bou, propietat de Bartomeu Caldentey

Soler.

2. Beca carnet Jove d'Acció Social: estada formativa en

pràctiques al grup d'Educadors de Carrer i treball amb

Menors (GREC).

3. Beca Carnet Jove de Publicitat: estada formativa en

pràctiques a l'empresa C3PO USA LA FUERZA, SL.

4. Beca Carnet Jove de Ràdio: colAlaborarà amb la cadena

radiofònica 40 Principales Mallorca de tal forma que

servirà de suport a tot el departament musical.

Quin criteri s'ha seguit per fer el procés de selecció

d'aquestes quatre empreses?

Palma, a 27 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

P)

RGE núm. 9390/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,

relativa a lloc de tramitació d'ajudes a la sequera de la

Conselleria d'Agricultura.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què a partir de 2016 les ajudes de la sequera per

alimentar animals només es poden tramitar a les oficines de

Campos i Palma o a cooperatives i no a la resta de delegacions

de la Conselleria d'Agricultura?

Palma, a 27 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

Q)

RGE núm. 9391/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,

relativa a ajudes a joves agricultors.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes peticions s'han fet d'ajudes a joves agricultors?

Palma, a 27 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.
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R)

RGE núm. 9392/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,

relativa a peticions d'ajudes a joves agricultors resoltes.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes peticions d'ajudes a joves agricultors de les

presentades s'han resolt, quines a favor i quines en contra?

Palma, a 27 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

S)

RGE núm. 9441/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta de

les Illes Balears, relativa a aportació econòmica a ACNUR.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin criteri ha seguit la Direcció General de Cooperació

per efectuar un augment de l'aportació econòmica a l'ONG

ACNUR?

Palma, a 30 de maig de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 1 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 9597/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació del

personal d'IBANAT.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina és la previsió de la Conselleria d'Hisenda pel que fa

a la contractació del personal d'IBANAT acomiadat la

legislatura passada?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

B)

RGE núm. 9599/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a moratòria.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Pensa aprovar aquest govern una nova moratòria per poder

continuar urbanitzant a zones sense clavegueram?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

C)

RGE núm. 9602/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola

d'estiu per a la conciliació dels empleats 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.

Per què el Govern no ha organitzat enguany l'escola d'estiu

per a la conciliació familiar dels empleats públics?

Palma, a 31 de maig de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

D)

RGE núm. 9603/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

reunions de la M esa municipal del turisme.

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.

Al llarg d'aquesta legislatura, quantes vegades s'ha reunit la

Mesa municipal del turisme?

Palma, a 31 de maig de 2016.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.
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E)

RGE núm. 9604/16, del diputat Juan M anuel Lafuente

i M ir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions

del delegat territorial de Menorca de la Fundació Balear

d'Innovació i Tecnologia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines són les funcions del delegat territorial de Menorca

de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia?

Palma, a 31 de maig de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

F)

RGE núm. 9605/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de

l'aigua de la platja de Talamanca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pot

assegurar la qualitat de l'aigua de la platja de talamanca per a

aquest estiu?

Palma, a 31 de maig de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

G)

RGE núm. 9606/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

publicació dels plecs per concertar els serveis d'atenció

primerenca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina previsió té el Govern de publicar els plecs per poder

concertar els serveis d'atenció primerenca?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

H)

RGE núm. 9607/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del trasllat

dels fangs a la depuradora de Santa Eulària.

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.

Atès l'acord adoptat per unanimitat a l'Ajuntament de Santa

Eulària, pensa el Govern de les Illes Balears assumir el cost que

li correspon derivat del trasllat dels fangs de la depuradora

d'aquest municipi?

Palma, a 1 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

I)

RGE núm. 9608/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat

jurídica en les decisions del Govern.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Sra. Presidenta del Govern, creu que les decisions d'aquest

govern es basen en la seguretat jurídica?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

J)

RGE núm. 9609/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a Pla hidrològic.

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 que s'hauria de modificar el Pla hidrològic

per tal que no totes les actuacions d'obres (com per exemple les

petites reformes) hagin d'anar a informe de Recursos Hídrics

quan són a zones en risc d'inundació?

Palma, a 1 de juny de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.
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K)

RGE núm. 9610/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a recuperació econòmica.

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.

Quines mesures concretes ha posat en marxa aquest govern

per a la recuperació econòmica de la classe mitjana?

Palma, a 1 de juny de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

L)

RGE núm. 9611/16, del diputat David M artínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

clàusules socials a les concessionàries hospitalàries.

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 la consellera de Salut revisar el plec de condicions de

les concessionàries que es facin càrrec de les externalitzacions

hospitalàries per aplicar-los les clàusules socials?

Palma, a 1 de juny de 2016.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

M)

RGE núm. 9612/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a tractat CETA.

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.

Com pensa actuar el Govern de les Illes Balears en relació

amb la signatura del Tractat CETA en cas que aquest tractat

afecti competències autonòmiques en matèria de sanitat,

educació i polítiques d'ocupació?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

N)

RGE núm. 9613/16, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a fons pressupostaris destinats a educació.

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.

Què pensa fer la Conselleria d'Educació si s'incompleix el

compromís polític que un 30% de qualsevol millora del

finançament seria destinat al sector educatiu?

Palma, a 1 de juny de 2016.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

O)

RGE núm. 9614/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a bou de

Fornalutx.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears que el bou de Fornalutx

pateix?

Palma, a 1 de juny de 2016.

El diputat:

Carlos Saura i León.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 1 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 9329/16, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a factures pendents a tercers, davant la Comissió

de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta



BOPIB núm. 49 -  3 de juny de 2016 2357

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears per cobrar les factures pendents a tercers per

prestacions sanitàries a través del servei públic de Salut?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

B)

RGE núm. 9330/16, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a departament d'anatomia patològica, davant la

Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Salut.

En quins departaments d'anatomia patològica dependents de

l'Ibsalut s'està aplicant a la normativa de recollida en el

Reglament de la Unió Europea núm. 605/2014?

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 1 de juny de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 9177/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a respecte dels drets humans dels ciutadans balears

complint pena de presó a l'estranger, davant la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials

i Drets Humans.

L’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior, aprovat

mitjançant la Llei 40/2006, de 14 de desembre, que es

configura com a marc jurídic que garanteix a les persones

residents a l’exterior l’exercici dels seus drets i deures

constitucionals, estableix a l'article 5 l’assistència i la protecció

per part de l’Administració General de l’Estat i de les

comunitats autònomes, en el marc de les seves respectives

competències, d’aquelles persones residents a l’exterior que es

trobin en situació de necessitat.

L'article 13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

expressa que:

"1. Els ciutadans de les Illes Balears, com a ciutadans

espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i

llibertats reconeguts a la Constitució, a l’ordenament de la

Unió Europea i als instruments internacionals de protecció

dels drets humans, individuals i colAlectius: en particular a

la Declaració dels Drets Humans, als pactes internacionals

de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i

culturals; a la Convenció Europea de Drets de l’Home i

Llibertats Fonamentals i a la Carta Social Europea.

2. Els poders públics de la comunitat autònoma de les Illes

Balears estan vinculats per aquests drets i llibertats i

vetllaran per la seva protecció i respectes, així com pel

compliments dels deures."

Malauradament hi ha ciutadans balears que es troben en

situació de privació de llibertat que estan complint penes de

presó a països estrangers, ho fan, de vegades, en condicions

que no garanteixen el compliment dels drets humans més

elementals.

Segons dades de l’Informe de detinguts del Ministeri

d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, el nombre total de

detinguts espanyols és de 1.521, dels quals 16 són ciutadans

balears, tot i que podria ser un nombre superior ja que hi ha

459 persones que compleixen penes de presó a l’estranger però

no consta a quina comunitat autònoma pertanyen.

La manca de drets en algunes presons estrangeres fan que

impulsem aquesta iniciativa per tal d’aconseguir palAliar les

situacions d’especial necessitat en què es troben ciutadans de

les Illes Balears privats de llibertat.

Proposició no de llei

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

Balears a reforçar el suport dels ciutadans i les ciutadanes de

les Illes Balears que es troben complint penes de presó a

l’estranger mitjançant les entitats socials que hi treballen a

l’àmbit dels drets humans.

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

Balears a establir acords amb les cadenes hoteleres balears que

operen i són propietàries d’establiments hotelers a l’estranger,

per tal que els excedents dels productes d’higiene personal i

d’altres productes dels seus hotels poguessin ser aprofitats i

repartits per les entitats socials que treballen en favor dels drets

humans de la població reclusa a l’estranger entre els ciutadans

i les ciutadanes espanyols del país on s’ubica l’establiment

hoteler.

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

que dugui les accions oportunes per tal que es garanteixi el

respecte dels drets humans dels i les persones que compleixen

penes de presó a l’estranger i impulsi el seu trasllat, en el marc

dels acords bilaterals, per tal que puguin complir la resta de la

condemna en presons situades en territori espanyol i,
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preferentment, que els ciutadans balears puguin complir les

seves penes dins de la nostra comunitat.

Palma, a 23 de maig de 2016.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

B)

RGE núm. 9179/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nou jutjat contenciós administratiu a Palma de

Mallorca, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals.

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 la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

Fa poques setmanes, el president del Tribunal Superior de

Justícia de Balears, Sr. Antoni Terrassa, va presentar les dades

globals del funcionament de la Justícia a Balears l’any 2015

davant el Parlament de les Illes Balears; dades que reflecteixen

una lleugera disminució dels nous assumptes, en concret un

-2,1% respecte de l’any anterior; i també una lleugera caiguda

dels assumptes pendents a final d’any: 60.966 casos, front els

63.250 de l’exercici anterior, el que suposa un - 4,05%.

El president del TSJB va assegurar que 2015 no havia anat

malament en aquest sentit, perquè es tracta d’una reducció

d’assumptes pendents, encara que reduïda i limitada, però que

sempre és favorable. Però per altra banda va assenyalar que el

termini de resposta no és suficientment raonable, sobretot en

determinades matèries, com a l’àmbit contenciós administratiu.

Així mateix, la Secció d’Estadística del Consell General del

Poder Judicial va publicar recentment l’informe “Situació dels

òrgans judicials a l’any 2015” on es dóna a conèixer la taxa de

litigiositat de les Balears de l’any 2015 situada en 194,2

assumptes per cada mil habitants i, per tant, per damunt de la

mitjana nacional de 179,7 per cada mil habitants. En relació

amb la taxa de congestió judicial, s’obté sumant els assumptes

ingressats en un any en què quedaven per resoldre i dividint la

xifra pel nombre d’assumptes resolts. Mentre que la congestió

judicial a l’àmbit social i mercantil són conseqüències directes

de la crisi dels darrers anys; l’origen de la congestió en la

jurisdicció contenciosa deriva en part de la pròpia tramitació

dels assumptes, de vegades agreujada pels efectes dels silencis

administratius que no donen resposta àgil a les reclamacions

interposades pels ciutadans i determinen una taxa de congestió

nacional i autonòmica molt elevada.

A Balears la situació dels assumptes contenciosos

administratius en 2015 va ser la següent: es varen registrar

2.421 causes noves, un 1,77% més que l’any anterior; i es varen

resoldre 2.986 causes, un 0,2% més, però encara així en varen

quedar pendents 2.951.

Encara que també es redueix el termini per obtenir

sentència en els assumptes d’aquesta matèria i que els tres

jutjats del contenciós administratiu de Palma estan reforçats de

personal, els terminis de resolució estan molt enfora del

desitjable, per la qual cosa seria necessari crear un nou jutjat

contenciós administratiu.

Conforme amb l’exposat anteriorment, el Grup parlamentari

Popular formula la següent

Proposició no de llei

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

a crear un nou jutjat contenciós administratiu a Palma de

Mallorca, per poder atendre les necessitats posades de manifest

per part del l’informe del CGPJ i de la Memòria 2015 del

TSJB.

Palma, a 18 de maig de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

C)

RGE núm. 9250/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a anuncis discriminatoris, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Economia.

La crisi econòmica ha deixat molta gent pel camí, i s’han

privat milers de persones a la comunitat de la seva feina. I

malgrat els símptomes de recuperació, almenys des del punt de

vista macroeconòmic, des del punt de vista laboral ens trobam

amb dos problemes: primer, que els llocs de treball que es

creen són majoritàriament precaris; segon, que sectors

importants de  població castigats per la crisi, com els

desocupats i desocupades majors de 45 anys, segueixen sent

exclosos del mercat de treball.

Aquesta legislatura el Govern de les Illes Balears ha

recuperat unes polítiques actives d’ocupació i ha apostat pel

servei públic que representa el SOIB, tot prioritzant l’atenció

i la inserció dels colAlectius més vulnerables, com ara

l’esmentat. També s’ha perseguit el frau en la contractació i

l’explotació laboral, que en aquests anys s’havien incrementat

gràcies a la Reforma Laboral de Rajoy i a la manca d’escrúpols

d’alguns per fer servir la crisi com excusa per vulnerar els drets

i la normativa laboral.

No obstant això, encara avui dia és habitual trobar tant a la

xarxa d’internet com a la premsa escrita anuncis com aquests:

«Se busca cocinero joven (máx. 30 años) con experiencia»,

«Mozo de almacén, media jornada, edad entre 20 y 40 años»,

«Se precisa personal entre 18 y 32 con ganas de trabajar», «Se

precisa camarera para bar de copas en Paseo Marítimo chica de

entre 19 y 30 años», «Busco mecánico joven con experiencia...

no llamar gente sin experiencia ni mayor de 30 años», «Se

necesita secretaria de autoescuela , con conocimientos altos en

facturación e informática, máximo 30 años y buena presencia»,
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«Empresa de maquinaria busca Comercial JOVEN», «Se busca

cocinero (max. 42 años) para restaurante zona Playa de Palma».

Tots són anuncis reals que posen en evidència les

discriminacions que es produeixen al món laboral a la nostra

comunitat i que exclouen expressament colAlectius com les

persones aturades majors de 45 anys, que ja tenen prou

dificultats per trobar una feina avui dia.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

presenta la següent 

Proposició no de llei

• El Parlament de les Illes Balears insta la Inspecció de Treball

i Seguretat Social a fer retirar els anuncis discriminatoris

d’ofertes laborals, així com a sancionar les empreses que els

promouen i se’n beneficien.

• El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i els agents

socials a vetllar pel compliment de la normativa comunitària en

matèria de discriminació, especialment la directiva 43/2000/CE

de 29 de juny.

Palma, a 24 de maig de 2016.

La diputada:

Joana Aina Campomar i Orell.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

D)

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a convocatòria i

realització de cursos de capacitació de policies locals per

augmentar significativament les persones que puguin

accedir a cossos o places de policia local, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

L’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

estableix que la comunitat autònoma té competència exclusiva

en matèria de coordinació i altres facultats en relació amb les

policies locals.

L’article 28 de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies

locals estableix que correspon a la conselleria competent en

matèria de coordinació de policies locals, a través de l’Escola

Balear d’Administració Pública, l’exercici de les competències

relacionades amb la formació dels cossos de policia local. La

superació dels cursos impartits per l’Escola Balear

d’Administració Pública constitueix un requisit necessari per

accedir a les diferents categories dels cossos de policia local.

L’article 30 de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies

locals, estableix que corresponen al Govern de les Illes Balears

les competències sobre la formació de la capacitació

professional per complir les tasques pròpies dels cossos de

policia local i dels policies als ajuntaments que no hagin

constituït cos de policia local.

A les Illes Balears existeix una significativa manca de

persones que reuneixin els requisits per a l’accés als cossos de

policia local i a la policia quan no s’hagin constituït cossos.

Aquesta manca de persones en gran mesura és conseqüència de

la falta de realització de cursos de capacitació que ha de

realitzar el Govern balear.

Aquesta escassesa repercuteix negativament als ajuntaments

de les Illes Balears ja que no poden cobrir adequadament les

places existents a la seva policia local. La situació afecta

negativament la seguretat ciutadana i les funcions assignades a

la Policia Local, especialment durant els mesos d’estiu ja que

el servei públic no té la dotació adequada per atendre

l’afluència de tanta gent.

Per aquests motius el Grup Parlamentari el Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent:

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

convocar i realitzar en un termini màxim de 6 mesos cursos de

capacitació de policia local a fi i efecte d’augmentar

significativament les persones que estiguin en disposició de

poder participar i accedir en les convocatòries dels ajuntaments

a fi i efecte de cobrir places a la seva policia local.

Palma, a 19 de maig de 2016.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

E)

RGE núm. 9382/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d'una línia específica ISBA per a la

creació d'empreses de base tecnològica, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

El 1979 va néixer a Balears ISBA SGR (Societat de

Garantia Recíproca) amb l’objectiu de contribuir al

desenvolupament de l’economia a través de concessions d’avals

per autònoms, petites i mitjanes empreses així com també a

emprenedors.

A finals de desembre de 2015 es varen publicar al BOIB les

línies ISBA CAIB 2016 amb una línia de finançament de 40

milions d'euros, per inversió i capital circulant, per a

operacions formalitzades entre el desembre de 2015 fins al

novembre de 2016. Entre les línies d’avals per inversió

existeixen: microcrèdits per economia social, microcrèdits per

a emprenedors majors de 45 anys, microcrèdits per a

emprenedors menors de 31 anys, microcrèdits per a dones

empresàries, per innovació tecnològica, emprenedors i inversió

de pimes. A més, existeixen altres línies d’avals pel circulant i

reestructuració financera.
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A més a més, l’Institut de Desenvolupament Industrial (IDI)

té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l'activitat

econòmica i empresarial de les Illes Balears, amb criteris de

competitivitat, sostenibilitat, reequilibri territorial i sectorial,

posant a disposició dels emprenedors i de les empreses,

especialment de la micro, petita i mitjana empresa, la

informació i els mitjans necessaris per a la seva implantació i

per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat,

bé directament, bé mitjançant la coordinació i la colAlaboració

amb altres entitats públiques i privades que persegueixin

objectius afins.

Per altra banda, tenim un Parc BIT a Mallorca i a punt

d’obrir-se el Parc Bit a Alaior que disposa de la incubadora

d'empreses de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia del

Govern dels Illes Balears. El Parc Bit ofereix infraestructures

i serveis que donen suport als emprenedors amb idees de

negoci innovadores. Els serveis s'orienten a guiar els

emprenedors en la definició i la validació dels seus models de

negoci, en el llançament i la consolidació dels seus projectes

d'empresa i oferir espais de treball a baix cost per al naixement

d'start-ups. Per accedir a la Incubadora d’Empresa de Base

Tecnològica d’Empreses de Base Tecnològica de ParcBit

s’ofereixen dues modalitats d’incubació, la colAlaborativa i la

física.

Si es vol diversificar l’economia de les Illes Balears és

fonamental impulsar empreses de Base Tecnològica perquè

cada vegada més les noves tecnologies estan més presents a la

nostra vida.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears a crear una línia específica a l’ISBA per a la creació i

el foment d’empreses de base tecnològica.

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

Balears que l’IDI disposi d’un nou servei d’assessorament per

a les empreses de Base Tecnològica.

Palma, a 25 de maig de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

F)

RGE núm. 9431/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impuls a plans d'ocupació específics, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Davant la xacra de l'atur i de la destrucció de l’ocupació

que ha sofert la població activa de les Illes Balears, s’ha anat

generant una situació en què molts treballadors, després de

molts anys de feina, han quedat a l'atur i passen a formar part

d’aquella borsa de persones de difícil ocupabilitat per no tenir

la capacitació i l'actualització necessària, o bé tenir una edat

massa avançada que, amb la reforma laboral, queden gairebé

exclosos del mercat laboral i passen a formar part d’aquell grup

de persones amb atur de llarga durada i estructural.

Així doncs, les polítiques actives són una eina

imprescindible per poder reincentivar l'ocupabilitat i l’ocupació

de tots els treballadors i treballadores; però són especialment

necessàries i imprescindibles per poder recuperar tots els

aturats de llarga durada i possibilitar que surtin d’aquesta

situació. S’han de fer polítiques específiques i especialment

dissenyades per poder fomentar i propiciar la contractació

d’aquestes borses d’aturats.

Igualment, s’ha de posar especial esment en la recuperació

i la reinserció laboral d’aquells aturats de més edat, que

necessiten, a més de treballar i colAlaborar a l’economia

familiar i de la comunitat, poder assegurar el seu futur amb una

pensió digna de caràcter contributiu com la que tenim establerta

mitjançant la cotització als darrers anys de la seva vida

productiva.

També hem de tenir molt present que, a més de polítiques

directes d’incentiu a la contractació i una aposta decidida per

l’orientació i la intermediació d’aquests grups específics, cal fer

un especial incís en la formació específica i pensada per la seva

actualització i per dotar a aquest aturats de les eines necessàries

per retornar i millorar el seu itinerari laboral mitjançant

incentius formatius i d'oferta adient i directament relacionada

amb les noves necessitats del mercat laboral i evitar l'escletxa

digital i competencial generada per l'avanç tecnològic i la

globalització de l'economia.

Davant les polítiques restrictives excloents dutes a terme

per part del Partit Popular a la darrera legislatura en aquesta

comunitat autònoma i la política d’empobriment progressiu dels

treballadors aplicada per part del Govern de l’Estat. amb una

reforma laboral que facilita deixar de banda tot un grup molt

important de persones. Ara cal que s’impulsin accions

contundents i incentius per part del Govern perquè puguin

recuperar la seva dignitat i la seva feina.

Durant el 2015, ja es va implementar un programa específic

per a un colAlectiu específic “Visibles” que va resultar més que

efectiu i amb uns resultats molt positius. Per tant, cal que

aquest tipus de programes, conjuntament amb altres actuacions,

es consolidin i s’implantin de manera reiterativa per poder

incidir positivament i ràpidament en l'ocupabilitat d'aquests

treballadors.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears perquè impulsi polítiques actives d’ocupació

específiques per donar sortida laboral i social als desocupats,

especialment d’aquells colAlectius amb major vulnerabilitat i

major risc de no retornar al mercat laboral, com són els aturats

de llarga durada, els aturats majors de 45 anys i aquells que

tenen càrregues familiars.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears perquè impulsi polítiques actives d’ocupació

específiques que millorin les oportunitats laborals d’un dels

colAlectius més castigats per la crisi com són els joves,

especialment d’aquells que no estudien ni treballen i que estan

formant una borsa d’atur de difícil accés al mercat laboral.

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

Balears que les polítiques actives d’ocupació adreçades als

colAlectius esmentats, conjuguin tant formació pràctica com

teòrica per poder millorar la seva ocupabilitat i facilitar més la

seva inserció laboral.

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

Balears perquè, conjuntament amb les mesures incentivadores

de la contractació, s’implementi un programa específic

d’orientació laboral específic i disseny d’itineraris formatius

individuals.

Palma, a 27 de maig de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

G)

RGE núm. 9432/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a el Port de Palma i la seva relació amb la ciutat,

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial.

L’Estat té la competència exclusiva sobre els ports d’interès

general i el Ministeri de Foment gestiona el Pla d’Utilització

dels Espais Portuaris (PUEP).

La delimitació de la zona de serveis del Port de Palma es fa

a proposta de l’Autoritat Portuària mitjançant el PUEP que

inclou els usos previstos per a les diferents zones del port, així

com la seva justificació.

El ministre de Foment aprova el PUEP que delimita la zona

de servei del port, assenyalant els espais en terra necessaris pel

desenvolupament de les activitats del port.

En aquest sentit, fins ara, les actuacions impulsades per

l’Autoritat Portuària de les Illes Balears pel desenvolupament

d’activitats industrials i comercials en el Port de Palma no han

suposat el desenvolupament de la identitat de la ciutat

portuària, de la nostra tradició marítima. Més bé han suposat

l’allunyament de la mar a la ciutadania.

Nosaltres defensam que la planificació portuària, quant a les

actuacions i usos, haurien de tenir un marcat caràcter

interdisciplinar, ser objecte de coordinació conjunta amb la

planificació urbanística de la ciutat, l’economia, el patrimoni i

el medi ambient.

En aquesta línia, les actuacions portuàries a desenvolupar

haurien de contemplar com a prioritats: l’establiment d’un

equilibri d’usos entre factors socioeconòmics i paisatgístics, la

conservació de la identitat local de la zona, potenciar la riquesa

patrimonial o ambiental, evitar la transposició d’altres models

de grans ciutats a ciutats mitjanes com la nostra, quan no ni ha

cap coincidència entre elles, evitant la repetició d’estereotips:

port esportiu, activitats aquàtiques d’oci, museus, restaurants,

oficines, hotels, centres de convencions, sense tenir en

consideració la particularitat de la nostra identitat.

Malauradament, la tendència generalitzada per a les

distintes actuacions dins l’àmbit portuari ha passat per oblidar

totes aquestes prioritats, imposant projectes i usos que res no

tenen a veure amb la ciutat que volem i que únicament

afavoreixen l’especulació i els interessos particulars d’uns pocs

per damunt els interessos de la ciutat.

És dins aquest context on hem de situar el concurs públic

d’explotació en règim de concessió administrativa dels dos

edificis en el contramoll mollet numero 2-4 i numero 6 per a la

seva explotació comercial que va convocar l’Autoritat Portuària

de les Illes Balears; un concurs consistent en la demolició de

dos edificis, sense valor arquitectònic, situats al Contramoll,

devora l’oratori de Sant Elm i el Passeig Sagrera, i la posterior

construcció en el mateixos solars, de dues noves edificacions

per a la seva explotació comercial de manera privada.

Estam parlant d’una intervenció en un espai d’alt valor

paisatgístic, amb vistes a la Seu i a l’Almudaina des del Passeig

Marítim, que l’Autoritat Portuària de les Illes Balears ha

impulsat de manera unilateral, sense consensuar i sense

considerar el gran impacte negatiu que aquest projecte tindrà

per a la ciutat i la ciutadania.

El Grup Parlamentari Socialista sí ha valorat l’impacte

d’aquest projecte i considera que aquest suposarà una càrrega

molt negativa per a la ciutat, per al turisme i per a la vida

ciutadana.

Creim que en aquests moments ens trobam davant

l’oportunitat d’evitar que grans projectes portuaris com aquest

amenacin un espai emblemàtic de la ciutat. Volem aprofitar

aquesta oportunitat presentant aquesta iniciativa legislativa per

demanar que es declari desert el concurs per a la construcció de

dos nous edificis al Mollet i que sí es dugui a terme la

demolició de les actuals edificacions, actualment sense ús,

previstes a l’objecte del concurs.

Pensam que la demolició i la liberalització d’aquests solars

suposaria, almanco, tres millores per al paisatge urbà i d’altres

beneficis colAlaterals:

• s’obririen les vistes des del Passeig Marítim cap a Sa Llotja,

la Seu i l’Almudaina,

• es potenciaria l’edifici del Club Nàutic i els seus valors

arquitectònics i

• es deixaria visible i aïllat el petit oratori de Sant Elm, de

gran valor patrimonial.

Per tant, des de la consideració que el Port de Palma és una

infraestructura que condiciona la ciutat, les decisions a prendre

per part de l’Autoritat Portuària a l’hora d’escometre qualsevol
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projecte ha d’estar en consonància amb un model urbà on el

patrimoni, el paisatge i la ciutadania han de ser els vertaders

protagonistes de la ciutat.

Avui ens trobam davant un moment únic per evitar que

projectes com el que hem assenyalat afectin negativament el

planejament de la ciutat i l’hem de poder aprofitar.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta

la següent

Proposició no de llei

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

a declarar desert el concurs públic d’explotació en règim de

concessió administrativa dels dos edificis en el contramoll

mollet número 2-4 i numero 6 per a la seva explotació

comercial, renunciant a qualsevol tipus d’ explotació per tal de

preservar l’interès general de la ciutat de Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària

de les Illes Balears a la demolició de l’edifici en el contramoll

mollet numero 2-4 i de l’edifici numero 6 del Port de Palma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària

a reordenar i equipar els dos solars resultants de la demolició

dels actuals edificis en coordinació amb l’Ajuntament de

Palma.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària

a protegir adequadament l’oratori de Sant Elm i el seu entorn

amb la finalitat de vetllar pel seu alt valor patrimonial.

Palma, a 27 de maig de 2016.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A les Preguntes RGE núm. 2872/16, 2874/16, 2876/16,

2878/16 i 2880/16, de la diputada Sra. Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relatives a vacunes del VPH (1 a 5).

2011: 4.644

2012: 4.329

2013: 4.166

2014: 5.665

2015*: 3.308 * Dades provisionals.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 2907/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a processos que es podrien fer a la sanitat

pública.

L’activitat derivada a la sanitat privada no ho és en funció

de l’especificitat, sinó complementària dels volums d’activitat

de cada moment.

Palma, 1 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 2908/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a integració del 061 a la Gerència de

Primària.

No.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 2909/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a integració del 061 i l’112.

No. I a data d’avui no hi ha intenció d’integrar aquests dos

serveis.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 2910/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a servei de radioteràpia 1.

No s’ha introduït cap canvi al contracte.

Palma, 29 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 2911/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a servei de radioteràpia 2.

A data d’avui no hi ha hagut cap despesa extra.
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Palma, 29 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 2957/16 a 2970/16, del

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relatives a nivell 33 (1 a 14).

Actualment hi ha:

5 funcionaris de carrera en actiu adscrits a entitats públiques

empresarials que tenen dret a percebre aquest complement, cap

personal laboral fix en actiu que presti serveis en organismes

autònoms, en consorcis, en fundacions, en empreses públiques,

16 estatutaris en actiu, 110 funcionaris, 12 funcionaris de

carrera en actiu que present serveis a Organismes Autònoms,

cap funcionari de carrera en actiu de consorcis, ni en

fundacions.

El cost d’aquest abonament per al personal funcionari de

carrera en actiu, seria de 913.106,95i, per al personal laboral

fix en actiu,  seria de 48.216i i per al personal estatutari en

actiu, seria de 136.721i

Palma, 23 de març de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 2995/16, de la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a Heliport de Son Espases.

La legalització d’un heliport es tracta d’un tràmit

administratiu complex i llarg en el temps, sent les seves fases

les següents:

Fase 1. Consulta de compatibilitat amb l’espai aeri: té com a

finalitat determinar si l’emplaçament triat és compatible des del

punt de vista de circulació aèria amb l’espai redundant. En el

cas de resposta favorable, el solAlicitant disposarà d’un termini

de 3 mesos per a la tramesa de la documentació mediambiental

que es detalla en la Fase 2 del procediment.

Fase 2. Avaluació mediambiental de la instalAlació: el

solAlicitant ha d’aportar la documentació necessària per

sotmetre la infraestructura a la tramitació ambiental. Per això

es presenta un document inicial de projecte, que el Ministeri de

Medi Ambient sotmet a consultes, comunicant a l’interessat la

resposta dels organismes consultats i determinant l’abast de

l’Estudi d’Impacte Ambiental. Una vegada aprovat l’Estudi

d’Impacte Ambiental, el peticionari té 3 mesos per presentar la

documentació exigida a la Fase 3.

Fase 3. Documentació Administrativa i Estudi Tècnic de

l’Heliport: s’ha de presentar el projecte tècnic de construcció

de l’heliport, segons normativa d’aplicació i amb justificació

dels mitjans d’extinció, trajectòries d’aproximació i

enlairament, anàlisi d’obstacles, ajudes visuals, etc. Juntament

amb el projecte s’ha de presentar documentació administrativa,

entre una altra el certificat de compatibilitat urbanística de la

infraestructura i l’acreditació de la disponibilitat dels terrenys.

Fase 4. Inspecció de la infraestructura per a l’autorització de

l’inici de l’activitat: Una vegada finalitzades les obres de

construcció de l’heliport es requereix a AESA la inspecció

física de l’estructura. Després de la resolució favorable a la

inspecció de l’heliport podrà operar en les condicions

establertes en la pròpia autorització.

L’expedient original de legalització de l’heliport de Son

Espases es va iniciar el 30/06/2010 amb la solAlicitud de la Fase

1 a AESA, que va respondre favorablement el 25/08/2010.

L’expedient original es va arxivar el passat 05/07/2013 en la

seva Fase 2, al no presentar en termini la concessionària

l’ampliació requerida de l’Estudi d’Impacte Ambiental

solAlicitada pel Ministeri de Medi Ambient el 27 de juliol de

2011.

Es va decidir iniciar un nou tràmit de legalització, atès que

amb l’aprovació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, queden

exempts de la Fase 2 d’avaluació d’impacte ambiental els

heliports d’ús sanitari ,  la  qua l cosa simplifica

extraordinàriament la legalització.

El nou expedient de legalització s’inicia el 23/07/2014 amb

la consulta de compatibilitat amb l’espai aeri (Fase 1), que es

respon favorablement per AESA el 20/10/2014.

El 23 de gener de 2015 es fa lliurament a AESA de la

solAlicitud d’exempció del tràmit de la Fase 2 i el projecte de

construcció de l’heliport, requerit per al tràmit de la Fase 3.

AESA accepta l’exempció de tràmit de la Fase 2 el

19/02/2015, i en data 17/07/2015 ha informat amb deficiències

el projecte de la Fase 3. El redactor del projecte ha contestat a

AESA sobre les deficiències detectades en data 17/09/2015,

estant actualment l’expedient a l’espera de resposta per part

d’AESA.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 2996/16, de la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a Heliport de Can Misses.

L’heliport de Can Misses no ha estat reformat en les obres

d’ampliació de l’hospital, per tant segueix vigent la seva

autorització d’inici d’activitats aèries concedida el 4 d’abril de

l’any 2000.

El gestor de l’heliport de la Gerència d’Eivissa i

Formentera, està en fase de solAlicitud de pressupostos per

abalisar les línies elèctriques i nous edificis.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 2997/16, de la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a Son Dureta.

En aquests moments la recuperació de l’ús de Son Dureta

està en fase d’estudi.

Palma, 12 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 2998/16, de la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a auditoria Ibsalut.

El Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova

el Reglament dels Serveis de Prevenció, assenyala:

“No seran d’aplicació a les administracions Públiques les

obligacions en matèria d’autories”.

Així mateix, a data d’avui no s’ha fet cap auditoria al servei

de prevenció de l’Ibsalut.

Palma, 28 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 2999/16, de la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a pla d’autoprotecció de Son Espases.

Manual d'autoprotecció de Son Espases.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 3000/16, de la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a legionelAla a Can Misses.

D’acord amb els Serveis d’Inspecció i els criteris de

control, no hi ha situació de legionelAla.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 3001/16, de la diputada Sra.

Marta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a inventari Hospital Son Dureta.

En el seu moment sí hi va haver un inventari, es tracta d’un

document comptable històric i no està actiu.

Palma, 12 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 3013/16, de la diputada Sra.

M argaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a disminució de sulfats a l’aigua.

Els sulfats apareixen als aqüífers de la Serra de Tramuntana,

quan s’exploten les aigües de la seva base, és a dir quan es

comencen a esgotar. Les principals mesures a prendre han

d’anar encaminades a evitar la sobreexplotació.

Atès que la normativa actual permet extraccions a masses

sobreexplotades, a mig termini es preveu la revisió anticipada

del Pla Hidrològic.

Mentre es dur a terme aquesta revisió es preveu la

disminució de la pressió sobre els aqüífers, gestionant la

demanda i incrementant l’oferta, de forma que durant la

temporada baixa s’alleugeri la pressió sobre el recurs i es pugui

emmagatzemar el màxim d’aigua de pluja per a tenir-la

disponible durant la temporada alta.

1. Gestió de la demanda -->foment de l’estalvi, millora de

xarxes, campanyes de sensibilització, coordinació amb altres

administracions, implicació de diferents sectors, ...

2. Increment de l’oferta -->reutilització d’aigües residuals,

millores en les dessaladores, assessorament tècnic a

municipis,...

Palma, 23 de març de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 3113/16, de la diputada Sra.

Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a paga extraordinària del 2012.

Grup de personal Cost total

Personal docent 11.113.720i
Personal estatutari   9.585.353i
Resta personal funcionari   4.454.947i
Total 25.154.020i

Palma, 23 de març de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 3114/16, de la diputada Sra.

Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a carrera professional.
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Grup de personal Cost total

Personal docent (sexennis) 21.800.144i
Personal estatutari (carrera professional) 30.858.055i
Resta personal funcionari 

(carrera professional)   4.488.892i
Total 57.147.091i

Palma, 29 de març de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 3190/16, del diputat Sr.

Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reunions de la Mesa de la sequera, 1.

La Mesa de la sequera s’ha reunit quatre vegades.

Palma, 6 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 3191/16, del diputat Sr.

Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reunions de la Mesa de la sequera, 2.

Cap, però s’han mantingut reunions informatives amb el

sector a Menorca, Eivissa i Formentera.

Palma, 6 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 3193/16, del diputat Sr.

Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a cadàvers de les cabres eliminades d'Es Vedrà, 1.

Atès que l’illa des Vedrà és tècnicament “zona remota”, i la

inexistència de riscos sanitaris per a persones o ramats, el

seguiment portat a terme és el mateix que s’ha aplicat en zones

com la Serra de Tramuntana en els darrers anys, limitat a

control visual de les restes en posteriors visites.

Per altra banda, donat l’abandonament que patia aquest ramat,

feia anys que s’estaven produint morts de cabres per

sobrepoblació, set i malalties, i els  cadàvers quedaven

igualment sobre l’illot.

Palma, 6 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 3194/16, del diputat Sr.

Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a cadàvers de les cabres eliminades d'Es Vedrà, 2.

Atès que l’illa des Vedrà és tècnicament “zona remota”, i la

inexistència de riscos sanitaris per a persones o ramats, s’han

aplicat les mateixes mesures que a la Serra de Tramuntana,

sense que hagi estat necessari aplicar cap mesura específica.

Jurídicament els animals eren considerats invasors, per estar

en un espai natural estrictament protegit.

Per tal de poder-los aplicar la normativa ramadera haurien

d’haver estat donats d’alta a agricultura, i no hi estaven.

Palma, 6 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 3195/16, del diputat Sr.

Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes als agricultors de les Illes Balears, 1.

L’import de la versió 0 dels drets de pagament bàsic (DPB)

ascendeix a 13.864.227,30i, i el pagament verd ascendeix al

50% del DPB, per tant són 6.932.113.65i. En posteriors

assignacions de drets aquestes quantitats s’incrementaran en

quantitats que ara no podem establir.

Palma, 6 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

W)

A la Pregunta RGE núm. 3196/16, del diputat Sr.

Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes als agricultors de les Illes Balears, 2.

Els imports abonats són els següents:

A 31/12/2015:

Pagament Bàsic: 8.410.499,92i
Pagament Verd:  4.476.108,29i

A 14/02/2016:

Pagament Bàsic: 9.142.063,66i
Pagament Verd:  4.900.951,00i

A 18/03/2016:

Pagament Bàsic: 10.966.192,51i
Pagament Verd:  5.636.528,81i

Palma, 6 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació

X)

A les Preguntes RGE núm. 3236/16 a 3239/16, del

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a fallada informàtica a Son Espases (1 a

4).

No hi ha hagut cap fallada informàtica a Son Espases que

hagi deixat els serveis dels metges sense accés als historials

clínics.

Així mateix, l’hospital va tenir una fallada elèctrica, des de

les 7.30 hores fins les 19.00 hores.

Es va activar el pla de contingència que permet mantenir

l’activitat assistencial amb normalitat i d’aquesta manera en cap

moment, els serveis mèdics varen quedar sense accés als

historials.

Palma, 1 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patrícia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 3445/16, de la diputada Sra.

Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a consorci del Pati de la Lluna.

En aquests moments estam en contacte, tant amb el Consell

de Menorca com amb l’Ajuntament d’Alaior, dins el marc de

la Comissió de seguiment del projecte del Pati de la Lluna.

Palma, 26 d’abril de 2016

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

Z)

A les Preguntes RGE núm. 3476/16 a 3535/16, de la

diputada Sra. María José Camps i Orfila, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a expedients gestionats pel

Servei Públic de Mediació Familiar, per derivació judicial,

exhaurit a la sessió informativa i acabats amb acord a

Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera els anys 2011,

2012, 2013, 2014 i 2015.

Dades de Mediació Familiar des de 2011 a les Illes Balears

Des de l’aprovació de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de

mediació familiar de les Illes Balears hi ha dues etapes pel que

fa a la mediació familiar a les Illes Balears:

• Una primera etapa, fins a 31 de desembre de 2013, en què

la Direcció General de Família i Menors oferia la mediació

familiar a l’illa de Mallorca, mitjançant dues persones

mediadores familiars del Servei de Família i la resta d’illes

ho gestionaven els consells (com és el cas del d’Eivissa) o

simplement, cap administració se’n feia càrrec.

• Una segona etapa, des de l’1 de gener de 2014, mitjançant

Resolució de Consellera de Família i Serveis Socials, en

què es crea la llista pública de persones mediadores

familiars, a través del Servei de Mediació Familiar de les

Illes Balears (Direcció General de Família i Menors), la

mediació familiar va quedar coberta a les quatre illes.

Per tant, tot i haver-se solAlicitat les dades als consells dels

anys 2011, 2012 i 2013, estam a l’espera de rebre-les, per la

qual cosa només es presenten dades de Mallorca. Les dades de

2014 són de les quatre illes.

Palma, 13 d’abril de 2016

La consellera de Serveis Socials i Cooperació

Fina Santiago Rodríguez.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 3863/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a convocatòria del Consell Autonòmic de

Seguretat Alimentària.

Sí, està previst. Les dades dependran del temps que dugui

revisar la seva composició.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 3866/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a control de metalls pesants als productes

de pesca.

Sí.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 3869/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de seguretat

alimentària.

El Servei de Seguretat Alimentària té com a objectiu

procurar un alt nivell de protecció de la salut envers els

aliments que consumim a través de les següents línies

estratègiques:

- Desenvolupament ple de les distintes disposicions

reglamentàries que regulen la seguretat alimentària.

- La promoció de la seguretat alimentària.

- Revisió de la normativa vigent.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 3870/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de sanitat

ambiental.

El servei de salut ambiental de la DG de Salut Pública i

Participació com a responsable de la planificació dels plans

relatius a la protecció del ciutadà envers els agents presents en

el medi i de la gestió dels riscs, té programades les següents

actuacions per l’any 2016.

- Programa d’higiene de piscines

- Programa de prevenció i control de legionelAlosi

- Programa de productes químics

- Programa d’aigües de consum humà

- Programa espais sense fum

- Programa de zoonosis no alimentàries

- Programa de residus sanitaris

- Programa d’aigües de bany

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 3871/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de laboratori de

salut pública.

Per a l’any 2016 el laboratori té previstes les següents

actuacions:

• La realització dels assaigs de mostres d’aigües destinades

al consum humà i aigües continentals.

• La realització dels assaigs de mostres d’aigua de piscina per

a la verificació del compliment de la normativa “Real

Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se

establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas”.

• La realització dels assaigs de mostres d’aigua.

• La realització dels assaigs de mostres d’aigua de bany per

a la verificació del compliment de la normativa “Real

Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la

calidad de las aguas de baño”.

• La realització dels assaigs de mostres del Plan Nacional de

Investigación de Residus (PNIR) per a la verificació del

compliment de la normativa “RD 1749/1998, por el que se

establecen las medidas de control aplicables a determinades

sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus

productos”.

• La realització dels assaigs de mostres de productes

alimentaris inclosos en el control.

• La realització dels assaigs de mostres de molAluscs bivalves

i eriçons inclosos en el control oficial.

Altres actuacions:

• Antibiotípia i serotípia de soques clíniques de salmonelAla.

• Activitats per donar resposta a l’aparició de brots o alertes.

• Gestió de mostres que s’analitzen a laboratoris externs.

• Activitats dirigides al manteniment de l’acreditació per

ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 i a

l’ampliació dels paràmetres inclosos a l’abast de

l’acreditació.

• Optimització i ampliació dels mètodes d’assaig de la cartera

de serveis.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 3872/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de prevenció de

càncer de mama.

La DGSPiP, a través de l’oficina tècnica del programa de

detecció precoç de càncer de mama té previst per millorar el

seu desenvolupament:

• Mantenir i depurar la base de dades de la població

susceptible de cribratge.

• Planificar i programar les citacions a realitzar en cada

sector.

• Programar la doble avaluació mamogràfica.

• Gestionar les cites de les dones amb cribratge positiu en la

unitat de diagnòstics corresponent.

• Editat els resultats.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 3873/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de prevenció de

toxicomanies.

El Pla de les Addiccions i Drogodependències de les Illes

Balears de la Direcció General de Salut Pública té els següents

objectius en matèria de prevenció:

Coordinar, planificar, dissenyar i executar actuacions de

prevenció del consum de drogues i altres addiccions en els

diferents àmbits d’intervenció de les Illes Balears, amb la

finalitat d’oferir a la població en general i als professionals,

especialment a aquells que treballen amb joves, eines

d’abordatge en prevenció.

Mantenir i desenvolupar estructures de participació de

diferents sectors comunitaris, públics i privats, a les Illes

Balears per tal d’afavorir la coordinació en la realització

d’actuacions de prevenció de drogodependències i altres

addiccions.

Dissenyar i difondre actuacions de sensibilització i

informació en matèria de drogodependències i altres

addiccions, dirigides a població en general i a grups especials

en risc.

Realitzar accions formatives en matèria  de

drogodependències i altres addiccions a diferents col•lectius

professionals i agents socials de les Illes Balears.
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Actualitzar la informació sobre els recursos que treballen en

drogodependències i addiccions a la nostra comunitat qualsevol

que  s igu i e l seu àmbit d ’actuació  (p revenc ió ,

tractament-inserció, formació, investigació).

El PADIB realitza tota una sèrie d’actuacions dins l’àmbit

educatiu, l’àmbit comunitari així com actuacions de

coordinació i planificació per tal de poder assolir els objectius

anteriors:

Actuacions dins l’àmbit educatiu:

Es realitza una oferta anual a la comunitat educativa de

programes de prevenció de drogodependències i addiccions,

dirigits tant a educació infantil i primària.

Formació al professorat: Curs de formació sobre prevenció

de les addiccions.

Intervenció a l’àmbit universitari, dirigit al col•lectiu

d’estudiants universitaris per a la promoció de la salut i la

gestió de plaers i riscs vehiculat a través de la prevenció, la

sensibilització i la formació en matèria de drogues.

Actuacions dins l’àmbit comunitari:

Plataforma per un oci de qualitat de les Illes Balears.

Accions i campanyes de sensibilització.

Assessorament, informació i orientació sobre addiccions a

través de servei CRIDA.

També es fa assessorament directe a professionals que ho

solAlicitin prèvia petició.

Catàleg on line de programes de prevenció en

drogodependències i addiccions a les Illes Balears i Guia de

recursos en addiccions i drogodependències.

APP per a famílies, eina de sensibilització i informació

sobre addiccions dirigides a les famílies.

Actualització permanent de la web del PADIB,

www.infodrogues.caib.es

Formació per a professionals, anualment s’ofereixen

formació d’actualització sobre addiccions dirigides a

professionals que treballen en població amb problemàtica

d’addiccions.

Formació dirigida a professionals sociosanitaris que

treballen en joves i població en situació de risc.

Actuacions de coordinació i planificació:

Participació a les reunions interautonòmiques convocades

des del PNSD.

Coordinació amb l’Observatori Espanyol de les drogues i

les toxicomanies, del Pla Nacional de Drogues per a la detecció

i el seguiment de noves drogues.

Coordinació amb la Conselleria d’Educació, Cultura i

Universitat.

Participació en la Comissió Salut-Educació, per informar

sobre les iniciatives que es duen a terme en prevenció de

drogodependència i addiccions.

Coordinació amb els equips de prevenció dels Consells

Insulars d’Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, així com

amb els distints ajuntaments.

Coordinació amb la Delegació del Plan Nacional sobre

Drogas.

Coordinació amb la xarxa d’entitats i institucions

relacionades en la prevenció de les drogodependències i altres

addiccions.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 3874/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de prevenció del

tabaquisme.

A partir d’una anàlisi de situació realitzat al segon semestre

de 2015, s’ha decidit actuar en tres línies principals:

1. Realitzar la formació de professionals sanitaris en

l’abordatge del tabaquisme mitjançant la revisió de les

guies existents.

2. Intensificar les inspeccions per vetllar pel compliment de la

llei pel que fa a la protecció d’espais sense fum.

3. Desenvolupar un projecte de centres sanitaris i educatius

saludables i sense fum.

 

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 3875/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de prevenció de

la SIDA.

L’estratègia de VIH/SIDA a les Illes Balears de la

Conselleria de Salut, aprovada pel Decret 69/2006, de 21 de

juliol, és el marc de referència de totes les actuacions

relacionades amb aquesta infecció.

D’acord amb això, les prioritats actuals en la prevenció

VIH/SIDA són les següents:

1. Diagnòstic precoç de la infecció pel VIH.

2. Prevenció de la infecció en diferents grups poblacionals,

especialment entre la gent jove i les persones excloses

socialment.

3. Disminució de l’estigma i de la discriminació que envolta

el VIH, que pateixen les persones infectades.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 3877/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de vigilància

epidemiològica.

L’objectiu és mantenir el sistema de vigilància de malalties

transmissibles i brots epidèmics amb les activitats habituals

acompanyants, essencialment pel que fa a recepció de

notificacions, recerca activa, depuració d’informació,
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informatització, transmissió d’informació als àmbits nacionals

de vigilància, difusió d’informació en l’àmbit de la xarxa

autonòmica i activitats de control

Durant l’any 2016, en la mesura de les possibilitats està previst:

• Adequar amb caràcter progressiu els protocols de

notificació vigents per a la seva adaptació als protocols de

la Xarxa Nacional de Vigilància.

• Iniciar l’adaptació de l’enviament d’informació al Centre

Nacional d’Epidemiologia als nous requeriments de

l’esmentat centre i emanats fonamentalment dels canvis que

hi ha hagut en la normativa nacional.

• Modificar la normativa autonòmica per a la seva adaptació

a la normativa nacional.

• Avaluar l’eina informàtica utilitzada en Vigilància

Epidemiològica.

Les noves exigències que en matèria de vigilància

epidemiològica s’han establert des dels àmbits nacionals de

vigilància implicaran durant l’any 2016 la maximització de les

possibilitats en el procés d’automatització en la recepció de

notificacions des del sistema sanitari i en el procés de

transmissió de variables al Centre Nacional d’Epidemiologia.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 3878/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria d'associacions de

malalts.

Des del Servei de Promoció de la Salut per a l’any 2016

estan previstes les següents actuacions:

• Actualitzar i mantenir el catàleg d’Associacions de Malalts

i grups d’ajuda mútua.

• Promoure la creació d’escoles de salut a partir de les

estructures de participació existents als centres de salut i als

municipis.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 3879/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions en matèria de vigilància de

la salut en l'àmbit laboral.

Les actuacions vendran definides dins el marc de l’Institut

de Salut Laboral de la Conselleria de Treball que servirà per

planificar les accions que conjuntament s’ha de dur a terme.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 3880/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nous projectes normatius o

modificacions dels actuals.

Els serveis jurídics de la Conselleria de Salut treballen

sobre multitud de recursos normatius on s’inclou la realització

d’informes per a possibles noves normes que pot ser no arribin

a produir-se i no s’enviaran finalment al Parlament de les Illes

Balears.

També es realitza una anàlisi de la normativa vigent de

manera permanent per a l’adaptació de noves normes als

diferents marcs: autonòmic, estatal i europeu.

En aquest cas, des de Salut Pública, les lleis aprovades i

sobre les que es treballa en aquests moments són la Llei

5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, el Decret

35/2014, pel qual es regula la jornada i els horaris general i

especial del personal funcionari al servei de l’Administració de

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la

Mesa Sectorial de Serveis Generals, el Decret 34/2009, de 19

de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari

d’animals de l’espècie porcina destinats al consum privat,

Decret 99/2012, pel qual es regula el Registre d’Empreses,

Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes

Balears subjectes a control oficial.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 3881/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a projectes d'inversió.

Gràfic dels projectes d'inversió

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 3882/16, del diputat Sr. Vicent

Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

dimissió del director general de Farmàcia.

El Sr. Joan Pou va alAlegar motius personals.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

AP)

A les Preguntes RGE núm. 3883/16 i 3884/16, del

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a funcions de la Direcció General de

Farmàcia (1 i 2).

Les funcions són les de l’article 2.6 del Decret 24/2015, de

7 d’agost (competències i estructura orgànica bàsica de les

conselleries de la CAIB) i les funcions les assumirà el nou

director general, Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, segons el

nomenament del 5 de març de 2016 (BOIB 030, Decret

13/2016, de 4 de març).

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3301/16.

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

1 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9261/16,

presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta

la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a la

conciliació laboral i familiar i l'atenció a la infància fora

d'horaris lectius.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa (RGE núm.

9616/16). 

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

1 de juny de 2016, conformement amb l'establert a l'article 55

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

presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS

per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt (Gent x Formentera-

PSIB), i acorda d'incloure aquest tema en l'ordre el dia d'una

propera sessió plenària.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 3626/16. 

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

1 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9617/16,

presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i,

conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del

Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència

reguladora de l’aplicació del procediment d’urgència a les

iniciatives no legislatives, accepta que la proposició no de llei

esmentada, relativa a transició energètica, autoconsum i

eficiència energètica sigui tramitada per aquest procediment.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de derogació de

l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de

la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

de Mallorca, en el sentit de substituir al títol i a tot el text

de la llei la denominació de Palma de Mallorca per Palma.

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

1 de juny de 2016, conformement amb l'establert a l'article 98

del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

9618/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acorda

d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de

llei esmentada fins al proper dia 10 de juny de 2016.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Habilitació de dilluns dia 6 de juny de 2016 per tal de

continuar amb la tramitació del Projecte de llei RGE núm.

3379/16, d'igualtat de dones i homes. 

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

1 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9440/16

(rectificat amb el RGE núm. 9512/16), presentat per la

presidenta de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans,

i, atesa l'acceptació de la Junta de Portaveus, en sessió del

mateix dia, acorda d'habilitar el dilluns dia 6 de juny de 2016

per tal de continuar amb la tramitació del projecte de llei

esmentat.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-038.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-037.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-034.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#pagee=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#pagee=14
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Ordre de Publicació

F)

Fixació de les dates dels propers períodes de sessions. 

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

1 de juny de 2016, conformement amb l'establert a l'article

32.1.6 del Reglament de la cambra i prèvia  audiència de la

Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, acorda de fixar per

als propers períodes ordinaris de sessions el calendari següent:

• De dia 16 de setembre a dia 27 de desembre de 2016,

ambdós inclosos.

• De dia 1 de febrer a dia 15 de juny de 2017, ambdós

inclosos.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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