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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 9 de juny de 2016, debaté les preguntes que es

relacionen a continuació, que foren contestades pel

vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

A) RGE núm. 6711/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

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

a regulació del lloguer turístic (IV).

B) RGE núm. 6712/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

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

a regulació del lloguer turístic (I).

C) RGE núm. 6713/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

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

a regulació del lloguer turístic (II).

D) RGE núm. 6714/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

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

a regulació del lloguer turístic (III).

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller

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

Turisme, sobre la fallida de lowcostholidays Spain, SL, així

com de les actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes

Balears amb relació al mandat parlamentari derivat de la

Moció relativa a la regulació del lloguer de vacances (RGE

núm. 11158/16).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió extraordinària de dia 3 d'agost de 2016,

tengué lloc la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme, qui, acompanyat de la

directora general de Turisme, de la cap de Gabinet, del

secretari general de Vicepresidència i de l'assessor, informà

sobre el tema indicat.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Pla de treball aprovat per la Comissió no permanent

d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.

 La Comissió no permanent d'investigació sobre les

autopistes d'Eivissa, en sessió de dia 7 de setembre de 2016,

aprovà, per 7 vots a favor, el pla de treball -amb modificacions-

presentat pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca,

Socialista i MÉS per Menorca (RGE núm. 11809/16), que es

transcriu a continuació:

Pla de treball

I. Continguts

Es planteja estudiar les diferents fases des de la planificació

de les autopistes d'Eivissa (accessos a l'aeroport i carretera de

Sant Antoni), la seva adjudicació, execució i gestió fins a

l'actualitat.

1. Planificació

1.1. Convenis de Carreteres Estat-CAIB. 1998-2004.

(2003-2007)

1.2. Canvi de model viari. (Autopistes) (2003-2007)

1.3. Canvi de model de finançament. (Concessions)

(2003-2007)

1.4. Informes Ministeri de Foment. (2003-2007)

1.5. Estudis Informatius Projectes. (2003-2007)

1.6. Estudis de Viabilitat Tècnica i Econòmica Projectes.

(2003-2007)

1.7. Tramitació de Projectes (Informes tècnics i organismes

afectats, informació pública,  tràmit ambiental,  etc.)

(2003-2007)

1.8. Aprovació Projectes. (2003-2007)

1.9. Anàlisi (possibles deficiències) projectes. (2003-2007)

2. Adjudicació

2.1. Licitació. (2003-2007)

2.2. Adjudicació. (2003-2007)

2.3. Possibles modificacions del Contracte de Concessió.

3. Execució

3.1. Expropiacions. (2003-2007) (2007-2011) (2011-2015)

3.2. Dipòsits de terres. (2003-2007). (2007-2011)

(2011-2015)

3.3. Tram AENA (Aeroport). (2003-2007) (2007-2011)

3.4. Drenatges. (Aeroport). (2003-2007) (2007-2011)

(2011-2015)

3.5. Obres realitzades fora de projecte. (2003-2007)

3.6. Sobrecostos obres. (2003-2007)

3.7. Paralització de les obres. (2003-2007)

3.8. Posada en servei anticipat. (2003-2007)

3.9. Seguiment ambiental obres (Plantes Asfàltiques).

(2003-2007) (2007-2011)

3.10. Seguiment arqueològic obres (Aeroport). (2003-2007)

(2007-2011)

3.11. Finalització obres.

3.12. Anàlisi (possibles deficiències) obres. (2003-2007)

3.13. Modificats Projectes. (2003-2007) (2007-2011)

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-044.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-044.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-044.pdf#page=32
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-059.pdf#page=97
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3.14. Escultures. 1% cultural. (2003-2007) (2007-2015)

3.15. Ronda Sud Sant Antonio. (2003-2007) (2007-2011)

3.16. Bulevard (Platja d'En Bossa).(2003-2007)

(2007-2011)

3.17. Informes externs encarregats per l'Administració.

4. Gestió

4.1. Inundacions. (2003-2007) (2007-2011) (2011-2015).

4.2. Reequilibri econòmic concessions. (2003-2007)

(2007-2011) (2011-2015).

4.3. Pagament peatge.(2003-2007) (2007-2011)

(2011-2015). Empreses auditores de la comptabilitat i del

trànsit. Fiabilitat del Sistema de control.

4.4. Punts de comptatge de vehicles (Sant

Antoni).(2003-2007) (2007-2011) (2011-2015).

II. Documentació a solAlicitar

1. Convenis carreteres Estat-CAIB. 1998 -2004.

2. Comunicacions escrites Ministeri Foment i CAIB i Ministeri

Foment, incompliment convenis de carreteres i denúncia

convenis, incloent-hi el conveni entre Govern i Consell

mitjançant el qual el Govern s'arroga la competència en matèria

de carreteres per executar el projecte.

3. Estudis informatius projectes.

4. Estudis de viabilitat projectes, alAlegacions, contestació

alAlegacions.

5. Resolucions aprovació Estudis de viabilitat de 2005

autovies.

6. Escrit remissió de 29-11-2004 de l'informe Ministeri de

Foment. 26-09-2004. Aeroport.

7. Informes tècnics i de supervisió Ministeri de Foment

projectes autovies.

8. Expedient aprovació projectes traçat i constructius autovies

(informes tècnics, informes de supervisió tècnica Conselleria,

informació pública, alAlegacions, contestació alAlegacions,

tramitació ambiental)

9. Aprovacions tècnica i definitiva projectes traçat i constructiu

autovies.

10. Informe DG de Recursos Hídrics. Aeroport. 17-08-2004

11. Dictamen de la CBMA Aeroport. Novembre de 2004

12. Projectes de traçat i constructius autovies aprovats.

13. Actes de replanteig projectes.

14. Actuacions administratives de preparació dels contractes

concessions autovies (Justificació necessitat, Plecs de clàusules

administratives i de prescripcions tècniques etc.).

15. Expedient aprovació de despesa contractes concessió

autovies.

16. Informe justificatiu modificació d'anualitats 29-11-2005

Aeroport.

17. Informe intervenció de 25-02-2005 modificació anualitats

aeroport.

18. Informe reajustament anualitats 13-02-2006. Aeroport.

19. Acords de Consell de Govern 11-02-2005 i 23-12-2005

despesa i anualitats i modificació. Aeroport.

20. Expedient contractació concessions autovies (licitació,

informes tècnics, actes de la mesa de contractació, etc.).

21. Llibre d'ordres obres autovies.

22. Actes reunions d'obres autovies.

23. Actes reunions Conselleria Obres Públiques-contractistes

Autovies.

24. Resolucions judicials/administratives paralització plantes

asfàltiques.

25. Projecte de recuperació paisatgística de la parcelAla
ocupada per les plantes asfàltiques instalAlades al Polígon de

Montecristo. Setembre de 2008.

26. Contracte de seguiment ambiental de les plantes asfàltiques

del polígon de Montecristo.

27. Informes Departament de Patrimoni Consell d'Eivissa.

28. Informes seguiment arqueològic obres.

29. Comunicacions Conselleria Obres Públiques / AENA.

30. Certificació quantia pagament expropiacions autovies per

anys i concepte (dipòsit previ o mutu acord).

31. Expedient expropiació dels terrenys afectats de l'entitat

Fiesta Hotel, S.A. per l'autovia Aeroport (pagament dipòsit

previ a informes tècnics, devolució de quantitats de

17-04-2009,  etc).

32. Conveni oficina atenció expropiat- Consell/Govern.

33. Ordres posada en servei anticipat autovies.

34. Projecte drenatge OD2 autovia Aeroport, informes tècnics,

tramitació ambiental i aprovació.

35. Expedient de contractació projecte drenatge OD2 Aeroport.

36. Actes de comprovació obres autovies.

37. Ordres instalAlació escultures.

38. Informes inundacions (Aeroport).

39. SolAlicitud modificats projectes presentats pels

concessionaris.

40. Informes tècnics pagament modificats autovies de 2009.

41. Informes jurídics pagament modificats autovies de 2009.

42. Acords Consell de Govern 29-12-2009 pagament

modificats.

43. SolAlicituds reequilibri econòmic concessionàries.

44. Informe Cap Departament Obres Públiques de 21-01-11

reequilibri concessió Aeroport.

45. Resolució desestimació de 10-03-11 reequilibri concessió

Aeroport.

46. Informe Cap Departament Obres Públiques de 27-03-13

reequilibri concessió Aeroport.

47. Informe Cap Departament d'Obres Públiques 24 o 29-04-11

reequilibri concessió Sant Antoni.

48. Resolució desestimació de 20-05-11 reequilibri concessió

Aeroport.

49. 5 Informes pagament peatge (Serveis Jurídics 17-10-10,

Advocacia 26-05-10, Intervenció CAlB 25-01-11, Ernst &

Young 28-04-11, Intervenció CAlB 10-04-13).

50. Resolució pagament peatge de 2011.

51. Requeriments retirada terres (Aeroport) de 17-04-2009 i

altres.

52.  Informe advocacia retirada de terres de 27-01-2009.

53. Resolució execució fiança per no retirada terres.

(Aeroport).

54. Comunicacions escrites Cons. Hisenda.-BBVA execució

fiança Accesos de Ibiza, S.A. (Aeroport).

56. Informes dels treballs de retirada de terres.

57. Expedients d'aprovació de despesa i contractació punts de

compte de vehicles Sant Antoni.

58. Informes Auditoria de les Autovies.

59. Informe Advocacia Auditoria Autovies.

60. Informe UC3.

61. Sentències Jutjat 1a Instància núm. 4, del TSJ Illes Balears

i TS retirada de terres.

62. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte dels convenis de

carreteres.

63. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte dels modificats

projectes.

64. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte del reequilibri

concessions.
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65. Sentències TSJ Illes Balears respecte del pagament peatge.

66. Escrits i comunicacions entre Advocacia i la Fiscalia

Anticorrupció de les Illes Balears relacionades amb les

autopistes d’Eivissa.

67. Sentència Jutjat d'Instrucció núm. 4 d'Eivissa per ocupació

ilAlegal de terrenys.

68. Expedients i informes tècnics de patrimoni del Consell

d’Eivissa relacionats amb les autopistes d'Eivissa.

* Tots aquest documents han de ser requerits per a la seva

presentació a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,

excepte els següents que han de ser requerits als organismes

que s'assenyalen en cada cas:

Doc. 54. A la Conselleria d' Hisenda i Administracions

Públiques.

Doc. 52, 59, 62, 63, 64, 65, 66 i 67. A la Direcció de

l'Advocacia CAIB.

Doc. 68. Al Consell d'Eivissa

III. Llistat de compareixents

1. Sr. Jaume Matas Palou.

2. Sra. Margarita Isabel Cabrer González.

3. Sr. Carlos Jover Jaume.

4. Sra. Concepción Sartorius Acosta.

5. Sr. Joan Crespi Capó.

6. Sr. Miguel M. Ramis de Aireflor i Catany.

7. Sr. José Morell Fernández.

8. Sr. José Manuel Pérez Ribas.

9. Sr. Representant Ministeri de Foment.

10. Sr. José Amengual Antich.

11. Sr. Antonio Bosch Tugores.

12. Sr. Pere Palau Torres.

13. Sra. Stella Matutes Prats.

14. Sr. Joan Marí Tur.

15. Sr. Matias Arrom Bibiloni.

16. Sr. Antonio Sánchez Soliño.

17. Sr. Raul Arce Alonso.

18. Sr. Miguel Àngel Vázquez.

19. Representant legal de FCC.

20. Sr. José Hevia.

21. Sr. Enrique Ortiz.

22. Sr. Abel Matutes Juan.

23. Sr. Daniel Mercado. Over marqueting

24. Deloitte delegat empresa auditora

25. Representants Advocacia CAIB

26. Sr. Jaume Carbonero Malberti.

27. Sr. Antoni Armengol Garau.

28. Sr. Simó Gomes Hachero.

29. Sra. Ana Maria García Serrano.

30. Sr. Gabriel Company Bauzá.

31. Sr. Juan Salvador Iriarte.

32. Sr. Saviniano Medrano Izaola.

33. Sr. Joan d'es Pou.

34. Maria Sala Serra (de Cas Puig).

35. Sra. Fanny Tur.

36. Sr. Albert Prats Rodríguez.

37. Sra. Neus Prats.

38. Josep Garí.

39. Bernat Salvà.

40. Joan Mas Mesquida.

41. Sr. Joan Ramón Torres.

42. Sr. Josep Miquel Mayans Serra.

43. Sr. Santiago Benáldez Llorigó.

44. Sr. Teodoro Velázquez Rodríguez.

IV. Metodologia

Els treballs de la Comissió d'investigació sobre les autovies

d'Eivissa es desenvoluparan amb la màxima agilitat possible i,

així, les compareixences es produiran una vegada estigui a

disposició dels membres d’aquesta Comissió la quantitat

suficient, determinada per la Mesa, de documentació

solAlicitada per iniciar el torn del compareixent. Les

compareixences començaran tres setmanes després d'haver-se

aprovat el pla de treball de la Comissió.

Tots els grups parlamentaris podran formular preguntes al

o la compareixent, durant un temps de 15 minuts. Aquest temps

podrà utilitzar-se en una o dues intervencions.

El diàleg entre el o la portaveu d'un grup parlamentari i el

o la compareixent serà interactiu. El grup parlamentari iniciarà

i finalitzarà el diàleg.

Atesa la importància de determinades compareixences, de

manera excepcional i a criteri del president de la comissió, se

serà flexible amb el temps d'alguna compareixença.

Les compareixences a la Comissió es produiran,

preferentment, en l'ordre cronològic següent: planificació,

adjudicació, execució i gestió de les autovies d'Eivissa.

La comissió tindrà màxima agilitat, es dedicaran els mesos

d'octubre i novembre a les compareixences i el mes de

desembre a l'elaboració, la presentació i l'aprovació de les

conclusions.

En benefici de l'aclariment dels fets que s'investiguen, els

membres de la Comissió d'investigació de les autovies

d'Eivissa, i en funció tant dels testimonis aportats com de la

documentació estudiada, han de poder proposar, valorar i, si

n'és el cas, aprovar, per una majoria de membres, nous

testimonis de compareixents i noves solAlicituds de

documentació que es considerin necessaris, encara que no

hagin estat acordats en el document de pla de treball aprovat

inicialment.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les propostes de

resolució següents, amb tramitació davant el Ple.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A) 

RGE núm. 13409/16 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

13421/16), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

derivades del Debat general sobre l'acció política i de

govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca presenta, derivades del

Debat general sobre l'acció política i de govern, les propostes

següents:

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

Balears a estudiar dins el projecte de pressuposts per a l’any

2017 noves mesures de fiscalitat mediambiental per gravar

aquelles activitats que més contaminen o que creen majors

impactes mediambientals com ara l’emissió de gasos

contaminats o les esteses aèries.

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

Balears a estudiar la creació d’un impost sobre la provisió de

continguts per part dels operadors d’internet, que no

repercuteixi sobre el client final, la finalitat del qual sigui el

finançament de polítiques de foment de la indústria audiovisual.

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

Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,

de turisme de les Illes Balears, s’inclogui una revisió del

sistema d’intercanvi de places per tal de fer efectiu aquest

principi.

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

Balears a elaborar campanyes de foment de l'ús social de la

llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden

ser el professional, del treball, del comerç, de l'audiovisual o de

la sanitat, amb consens dels sector implicats.

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

Balears a preveure dins el projecte de pressuposts de la CAIB

per a l’any 2017 una dotació adequada de recursos humans i

materials en els equipaments culturals propis, per tal de

millorar el servei a la ciutadania.

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

Balears a desenvolupar la legislació i un pla d'actuacions i

instruments eficaços, que doni suport tant a la creació cultural

com al sector econòmic cultural, per a la producció, promoció,

distribució, difusió de continguts culturals, que inclogui la

rehabilitació i millora d'equipaments, el foment de la difusió i

el consum cultural; amb especial atenció als productes

innovadors i als que lliguen amb el nostre patrimoni cultural,

històric i literari i amb el sector audiovisual.

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

Balears a garantir, amb la planificació de les noves

infraestructures i recursos, que l’oferta de Formació

Professional s'adeqüi a les noves necessitats dels sectors

econòmics i, alhora, a les dels sectors estratègics que es vulguin

impulsar, per tal d'avançar en la transició cap a un nou model

econòmic.

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

Balears a promoure projectes d'innovació educativa tant en les

etapes d'educació obligatòria com en les no obligatòries, per tal

d'avançar en el camí de l'èxit escolar.

9. El Parlament de les Illes balears insta el Govern a impulsar

l'economia del coneixement amb programes específics de

suport a grups de recerca públics i a empreses innovadores per

fomentar la investigació, la transferència del coneixement i

l'absorció de talent qualificat universitari per part del teixit

empresarial.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer un

estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les mesures

d'ocupació per a majors de 45 anys, tenint en compte que no es

tracta d'un colAlectiu homogeni, de manera que cal identificar

les diferències que hi pot haver dins el colAlectiu de cara a la

seva formació, inserció i promoció laboral.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar de

recursos tècnics materials i humans necessaris per a l'exercici

2017 suficients per gestionar i conservar els parcs naturals i els

espais protegits existents i de nova creació o ampliació com la

declaració del parc natural d'Es Trenc-Es salobrar de Campos

i l'ampliació del Parc nacional marítim i terrestre de l'Arxipèlag

de Cabrera, entenent aquests espais com un recurs principal i

prioritari de sostenibilitat territorial, social i econòmica.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a iniciar, d’acord amb allò recollit a l’article 32.7 de l’Estatut

d’Autonomia, el procés de transferència de la Demarcació de

Costes a la CAIB, tot garantint la seva correcta dotació a partir

de les taxes recaptades per aquesta.

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

Balears a estudiar i, si pertoca, a iniciar la via judicial els

deutes que l’Estat té pendent amb la CAIB pel que fa a

inversions estatutàries, conveni de carreteres i deute històric

associat a les transferències infradotades d’educació i sanitat.

14. El Parlament de les Illes Balears acorda convocar en el

proper període de sessions un debat monogràfic per tal de

debatre sobre l’estat de l’autogovern a les Illes Balears, pel que

fa a l’exercici de les competències recollides al nostre Estatut

d’Autonomia, i les relacions amb l’Estat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir

els canvis normatius i els instruments jurídics necessaris de

regulació de procediments extrajudicials per resoldre situacions

de sobreendeutement de persones físiques i famílies, per causes

sobrevingudes, prioritàriament en relació amb els deutes

derivats de l'habitatge habitual.

16. El Parlament insta el Govern a promoure activament la

implantació d'energies renovables a edificis públics i espais

degradats, tot procurant la participació de la ciutadania en el

sistema de generació elèctrica per tal de canviar el model

d'oligopoli.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a superar

la lògica de la subvenció per donar més garanties a les entitats

que desenvolupen serveis i a concertar els programes per a

persones amb diagnòstic de salut mental, per a atenció

primerenca, per a habitatges per al servei d’acompanyament per

a joves extutelats i per a persones amb discapacitats físiques,

així mateix, a concertar programes d’atenció a persones

incapacitades judicialment.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear, en

el marc de la Llei de coordinació de policies locals, un Comitè

d’Ètica Policial com a òrgan consultiu interdisciplinari

competent en matèria d’ètica i normativa deontològica policial

que proposi i faci el seguiment de mesures per millorar el

servei policial i la percepció de la imatge pública de les policies

locals de les Illes Balears i la qualitat de la formació i la

prestació del servei policial i les relacions amb la ciutadania.

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

incrementar el pressupost de l’IBDONA per implementar la

Llei d’igualtat i garantir l’aplicació del futur pacte contra les

violències masclistes.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a mantenir

l’acollida a les persones refugiades a les Illes Balears i l’anima

a seguir oferint aquesta acollida, si escau, augmentant places,

en cas que s’incrementi la quota espanyola en el marc de la

Unió Europea.

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

Balears a impulsar l’administració electrònica i la transparència

dins el sector públic de les Illes Balears incrementant els

mitjans dedicats al compliment de la nova legislació en aquests

aspectes (Llei 39/2015, de procediment administratiu comú;

Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic; i Llei 19/2013

de transparència).

22. El Parlament de les Illes Balears rebutja les condicions

laborals que ha de patir el personal de handling de les empreses

subcontractades per AENA, i insta el Ministeri de Foment a

garantir l’aplicació de clàusules socials i laborals als contractes

i concessions dels aeroports de les Illes Balears.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

B) 

RGE núm. 13411/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, derivades del Debat general

sobre l'acció política i de govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

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

derivades del Debat general sobre l'acció política i de govern,

les propostes següents:

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

Balears a fer un front comú d'entitats econòmiques i socials i

grups parlamentaris per reclamar davant el Govern de l'Estat un

nou sistema de finançament.

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

Balears a proposar un Pacte per la Indústria amb els agents

socials implicats i els grups parlamentaris amb uns mínims que

passin per combatre la destrucció de més teixit industrial, que

recuperi part del teixit destruït per la deslocalització, atregui

activitat industrial deslocalitzada d'altres regions i que estigui

connectada al sector primari, entre d'altres.

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

Balears a aprovar una regulació del lloguer turístic que faci

aflorar a la legalitat aquella oferta existent que compleixi uns

criteris de qualitat i que de cara als nous lloguers estableixi

l'intercanvi de places.

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

Balears a aprovar en un termini màxim de 5 mesos una nova

regulació del turisme de tot inclòs que garanteixi estàndards de

qualitat que limitin la proliferació sense control d'aquesta

oferta.

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

Balears a inspeccionar les empreses de lloguer de cotxes per

garantir que han complit els deures establerts a la normativa

turística.

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

Balears a recuperar la titularitat de l'hospital Verge del Toro de

Maó per convertir-lo en un centre sociosanitari tal com es farà

amb Son Dureta a Mallorca i amb Can Misses a Eivissa.

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

Balears a reclamar al Ministeri de l'Interior el retorn dels

policies nacionals que l'illa d'Eivissa ha perdut des de 2011 així

com també a elaborar un pla de seguretat per a aquesta illa.

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

Balears a augmentar la partida pressupostària d'Innovació per

a l'Idispa fins els 2,2 milions d'euros en els pressupost de 2017.

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

Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària

per a la Universitat de les Illes Balears amb l'objectiu de, en

tres anys, haver-la situat dins la mitjana estatal d'inversió per

alumne universitari.

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

Balears a incrementar la partida pressupostària del Fons de

Cooperació Local de 2017 en relació amb els anys anteriors.

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

Balears a complir les obligacions legals amb els consells

insulars com és fer efectiu el traspàs de competències en

ordenació i promoció turística, en serveis socials i assistència

social per evitar duplicitats i en transport terrestre al Consell de

Mallorca, així com les pertinents al Consell de Menorca,

Eivissa i Formentera, en atenció a l'article 70 de l'Estatut

d'Autonomia; i pressupostar les bestretes en els comptes de

2017 segons la disposició addicional segona de la Llei de

finançament dels consells insulars.

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

Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar els

traspassos pendents de competències de l'Estat al Govern balear

en matèries com justícia, policia, costes i litorals, cogestió

aeroportuària i ports d'interès general.

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

Balears a modificar l'article 11 del Decret 37/2008, de 4 d'abril,

pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres

sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, per tal que la renda anual de la unitat familiar no

sigui un criteri prioritari a l'hora de realitzar-se el procés

d'admissió als centres educatius.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a instar al Ministeri d'Hisenda que modifiqui la Llei

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat

de l'Administració local, per tal d'eliminar les restriccions de

creació de places als ajuntaments de les Illes Balears.

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

Balears a incloure dins el Pla d'Infraestructures els projeces

d'execució de l'inici de les obres per construir una escola nova

als municipis de Campos, Caimari, Porreres i Santa Margalida

al nucli de Can Picafort, així com els projectes d'execució per

a l'ampliació i la modernització de les depuradores de Sóller,

Manacor, Maria de Salut (a Ariany), Cala d'Or (a Santanyí),

Porreres i Capdepera.

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

Balears a colAlaborar i impulsar amb el Consell de Mallorca per

tal que es faci efectiu el projecte de la carretera Ses

Salines-Colònia de Sant Jordi.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

C) 

RGE núm. 13419/16, del Grup Parlamentari M ÉS per

Menorca, derivades del Debat general sobre l'acció política

i de govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari MÉS per Menorca presenta, derivades del

Debat general sobre l'acció política i de govern, les propostes

següents:

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix les dificultats en

les quals es troben alguns ajuntaments amb la manca de policia

local a causa de l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració

local, i insta el Govern de les Illes Balears a rebutjar-la i a

instar el Govern espanyol a derogar-la.

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

Balears a fer les passes conduents al traspàs dels recursos

necessaris perquè el Consell Insular de Menorca pugui assumir

la competència en promoció turística.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la

privatització d’AENA i insta el Govern de l’Estat a establir la

cogestió dels aeroports i dels ports d’interès general de la

comunitat autònoma.

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

Balears a continuar treballant prop del Govern de l’Estat i de

la Comissió Europea per aconseguir la implantació de la tarifa

màxima universal de 30i per als vols interilles.

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

Balears a acabar les obres i a obrir, en la major brevetat, la

residència per a malalts desplaçats de Menorca, Eivissa i

Formentera a Son Espases.

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

Balears a presentar un projecte de Llei d’energies renovables

abans de juny de 2017.

7. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu

reconeixement i agraeix la feina del personal d’emergències,

Ibanat i protecció civil en l’extinció dels incendis ocorreguts

aquest estiu, i molt especialment per la intervenció a l’incendi

d’Arenal d’en Castell -Macaret- Addaia, i l’insta a augmentar

els seus recursos humans.

8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per impedir les prospeccions petrolieres i les

campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.

9. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern

de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la Cultura

Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO,

impulsada pel Consell Insular de Menorca.

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

Balears a estudiar la viabilitat que el cobrament de l’Impost

d’Estades Turístiques es pugui fer en el moment de la

contractació del paquet turístic o en el del pagament dels

bitllets d’avió i vaixell, sens perjudici que es pugui continuar

satisfent a l’establiment hoteler.

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

Balears a desplegar els diversos aspectes de la política

educativa en consonància amb el document que la plataforma

Illes per un Pacte va lliurar al Govern el març de 2016.

12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu support

a la feina que fa el Govern de les Illes Balears amb l’objectiu

de revisar el Pla Hidrològic de les Illes Balears i redactar el Pla

de Sequera, tal i com exigeix la Comissió Europea per ajustar

el Pla a la Directiva Marc de l’Aigua.

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

Balears a fer les passes conduents al traspàs de la gestió dels

recursos hídrics als consells insulars.

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

Balears a incloure al projecte de pressupostos per a 2017 la

transferència pendent per finançar les obres de la Fase I de la

rehabilitació de l'edifici que ha d'acollir l'escola d'adults de

Maó, sens perjudici dels compromisos adquirits pel

finançament de les fases posteriors.

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

Balears a fer passes per donar solució a la manca de places

sociosanitàries a Menorca, tot recuperant l’antic Hospital Verge

del Toro per a ús sociosanitari.

16. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar els tràmits

durant el 2017 per fer una reforma puntual de l’Estatut

d’Autonomia per eliminar l’aforament dels diputats del

Parlament.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

El portaveu:

Nel Martí i Llufriu.
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D) 

RGE núm. 13420/16, del Grup Parlamentari Popular,

derivades del Debat general sobre l'acció política i de

govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari Popular presenta, derivades del Debat

general sobre l'acció política i de govern, les propostes

següents:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis

legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són els

necessaris per continuar en la senda del creixement econòmic

i la creació de llocs de feina, i que les polítiques econòmiques

dutes a terme pel Govern de les Illes Balears no han aconseguit

el seu objectiu de transformar el creixement econòmic amb un

major benestar social per als ciutadans. Per tant, atès el fracàs

del Govern de les Illes Balears a l’hora de definir un nou model

productiu que incrementi la competitivitat, la productivitat i la

qualitat dels llocs de treball i que sigui redistributiu i inclusiu,

el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a consensuar

amb els sectors productius la incorporació al marc legal

d’aquells aspectes que es varen derogar de les lleis turística,

agrària i del sòl, per tal de continuar en la senda de creixement

econòmic i la creació de llocs de feina.

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

Balears a dur a terme polítiques d’ocupació específiques per als

més de 18.000 aturats de llarga durada.

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

Balears a l’elaboració de diferents plans de dinamització

comercial adaptats a les diferents zones comercials de les Illes

Balears, conjuntament amb les associacions de comerciants,

patronals, sindicats i ajuntaments, i coordinat pels consells

insulars.

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

Balears a plantejar la negociació del REB de forma

territorialitzada per illes, basant-se en el fet que la insularitat no

afecta per igual cada una de les illes d’aquesta comunitat. En

aquest sentit el Parlament insta el Govern de les Illes Balears

a recomençar de nou el diàleg amb tots els partits polítics,

entitats socials i econòmiques, per tal de treballar per

confeccionar una proposta consensuada de nou Règim Especial

per a les Illes Balears que introdueixi, també, l’aspecte fiscal.

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

Balears a convocar el concurs de mèrits per cobrir les places de

directors i assessors de Centres de Professorat de les Illes

Balears, per tal de donar compliment al Decret 68/2001, de 18

de maig, i a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat d'11

de març de 2016, per esmenar els errors del darrer concurs en

el qual no s’oferiren les places que s’havien de convocar.

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

Balears a impulsar la participació i la transparència a tots els

centres educatius, publicant a la web el seu estat de comptes,

les hores lectives de cada professor, les ràtios de cada aula, els

alliberats sindicals i totes aquelles coses que donin una mica de

transparència a l’actual govern.

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

Balears a elaborar un Pla de millora dels resultats educatius a

la nostra comunitat autònoma amb l’objectiu de lluitar contra

l’abandonament prematur, ja que tenim el major índex

d’abandonament de tot l’Estat, sols superat per Ceuta i Melilla

amb un 26% d’abandonament, mentre que en el conjunt de

l’Estat se situa al voltant del 19%.

8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Universitat a fer les actuacions necessàries per

disposar d’un bon pla d’aprenentatge de llengües i no deixar-ho

en mans de cada centre, com es preveu en el Decret de

Llengües, atès que aquest fomenta la desigualtat entre els

centres educatius quan preveu que les decisions sobre el tema

lingüístic es decidiran a cada centre en funció de la realitat

social. Aquesta suposada autonomia de centre condueix a

generar desigualtats socials, com marca la pròpia UIB, establint

centres de primera i centres de segona. En aquest sentit, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a assegurar el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament

en la seva llengua, sigui en català o castellà.

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

Balears a desenvolupar la Llei de mecenatge a fi de potenciar

el sector cultural a les Illes Balears.

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

Balears a destinar a l’educació entre el 4,4% i el 5% del PIB,

tal i com proposaven MÉS i el PSIB-PSOE respectivament en

els seus programes electorals, per tal que la ciutadania no se

senti enganada. En aquest sentit el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a construir les

infraestructures educatives necessàries i al manteniment de les

existents amb l’objectiu de poder comptar amb les

instalAlacions que mereixen les nostres illes.

11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer una

aposta ferma i clara per l’escola concertada, opció elegida pel

40% de les famílies de les Illes Balears, amb el reconeixement

de la seva necessitat dins la societat balear, dotant-la dels

mateixos recursos que l’escola pública, sense discriminar-la

com s’ha fet ara.

12. El Parlament de les Illes Balears constata la problemàtica

existent derivada de la manca de personal a gran part dels

centres de salut de la nostra comunitat autònoma i per tal motiu

insta el Govern de les Illes Balears a presentar un Pla per tal de

prevenir la manca de personal sanitari, sobretot metges, a

Atenció Primària, un Pla per prevenir les esperes

excessivament prolongades en els serveis d’Urgències

Hospitalàries i Domiciliàries i en les proves diagnòstiques. I

insta el Govern perquè aquests plans es presentin en el termini

de tres mesos, per àrees de salut, a Sindicats i Serveis Metges

afectats a fi de consensuar les actuacions a realitzar.

13. El Parlament de les Illes Balears constata l’espera excessiva

dels malalts en el Servei d’Urgències de Can Misses d’Eivissa

i insta el Govern de les Illes Balears a la seva solució

immediata.

14. El Parlament de les Illes Balears, dins el marc de la seva

política de transparència i bon govern, insta al Govern de les

Illes Balears a donar difusió de l’avantprojecte de pressuposts

de 2017 corresponent a les previsions d’inversions, amb la
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major urgència possible i durant un termini mínim de 10 dies

hàbils, per fer efectiva la participació ciutadana mitjançant

mecanismes de democràcia; a publicar de forma completa

l’estructura, els càrrecs, personal directiu i relació de llocs de

feina de tots els ens que integren el sector públic instrumental

de la comunitat autònoma de les Illes Balears; a publicar totes

les factures relatives a despeses per transport i manutenció de

totes les conselleries i ens que en depenen i a elaborar el un Pla

de participació ciutadana que s’hauria de posar en marxa dins

el primer trimestre de 2017.

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

Balears a actualitzar i presentar davant el Parlament de les Illes

Balears el projecte de llei de la funció pública de les Illes

Balears elaborat i consensuat la passada legislatura pel Govern

autonòmic (2015), en compliment de l’Estatut bàsic de

l’empleat públic de 2007, per poder iniciar la seva tramitació

parlamentària abans de final de l’any 2016.

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

Balears a dur a terme polítiques adients per potenciar el sector

audiovisual i, en concret a desplegar reglamentàriament la Llei

audiovisual de les Illes Balears dins el termini màxim de tres

mesos. Així mateix insta el Govern a revisar la gestió d’IB3 per

aturar la pèrdua constant d’audiències així com també la pèrdua

de qualitat de recepció del canal a molts d’indrets.

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

Balears a establir els mecanismes legals i/o reglamentaris

necessaris per donar estabilitat a les plantilles de policies

locals, així com una solució definitiva d’estabilitat als policies

locals interins de les Illes Balears.

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

Balears a aprovar tots els plans d’igualtat pendents

d’empleades i empleats públics dels sectors docent, sanitari i

dels ens del sector públic instrumental al servei de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

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

Balears a revisar la situació de determinats colAlectius, tant

sanitaris com no sanitaris (vigilants de seguretat o personal

d’ambulàncies) que darrerament han criticat la seva situació

laboral, així com que la gerència de l’Hospital Son Espases

rebi, amb la major celeritat possible, els treballadors estatutaris

que fan feina per a la concessionària i posi solució a les seves

demandes.

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

Balears a treure immediatament a concurs de trasllats dels

funcionaris de l’Administració autonòmica, aquelles places

dotades i vacants que no han sortit publicades al darrer concurs

de trasllats, per donar compliment a les mínimes normes de

transparència, imparcialitat i igualtat d’oportunitats dins la

funció pública.

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

Balears a realitzar un estudi actualitzat relatiu a l’exclusió

social i econòmica dels ciutadans de les Illes Balears, per

constatar les necessitats reals respecte de la renda social

garantida, i especificar el destí dels 18 milions d’euros

pressupostats i no gastats per a enguany i destinar-los a

polítiques socials dins aquest mateix exercici.

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

Balears a presentar un projecte de llei de l’habitatge durant el

2016 i a revisar la mala gestió duta a terme des de la Gerència

de l’IBAVI tal com denuncia la PAH.

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

Balears a recuperar el programa PROPER de promoció de

l’autonomia personal.

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

Balears a promoure una nova legislació que estableixi mesures

concretes de suport a la maternitat, així com a presentar en el

menor temps possible un conjunt de mesures concretes, dotades

econòmicament, que donin sortides reals a les problemàtiques

que avui pateixen moltes famílies, tant econòmiques com

educatives i socials.

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

Balears a comptar amb el Tercer Sector en l’elaboració del Pla

de reforma de Son Dureta, així com a recuperar la comissió de

treball aprovada la passada Legislatura integrada per totes les

forces parlamentàries per tal de definir el model sociosanitari

i les reformes de Son Dureta i Can Misses. Així mateix, insta

el Govern a presentar al Parlament de les Illes Balears un

projecte detallat, calendaritzat i amb la definició de les partides

pressupostàries per tal de finançar-lo.

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

Balears a destinar els recursos adients per incrementar les

places sociosanitàries a Menorca, igual que té previst fer a

Mallorca i a Eivissa.

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

Balears a prioritzar el projecte de gasificació que està previst

a Menorca.

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

Balears a complir el seu compromís de construcció d’una

residència per a malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a

Son Espases.

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

Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura

i a posar en marxa la dessaladora de Ciutadella donant servei

a Menorca amb una xarxa de distribució d’aigua en alta.

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

Balears a assegurar les ajudes per als desplaçaments dels

esportistes a les Illes Balears per acudir a les competicions

oficials.

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

Balears a fer les actuacions adients per pagar l’avançament

previst de les ajudes de la PAC dins el mes d’octubre i la resta

d’ajudes PAC abans de finalitzar l’any, com sempre havia

succeït, a fi que els pagesos de les Illes Balears tornin a ser dels

primers d’Espanya a cobrar. En el mateix sentit el Parlament

insta el Govern a abonar als pagesos de les Illes Balears les

ajudes pendents de pagament de la sequera.

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

Balears a recuperar la Llei agrària i a publicar de manera

immediata el decret d’exoneració de paràmetres, d’acord amb

les necessitats d'inversió i supervivència del sector primari.
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33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a convocar de forma immediata les diferents forces

polítiques per consensuar les normes territorials pendents de

revisió. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears per tal que acordi una solució als

nuclis rurals de forma que es puguin incorporar als

planejaments urbanístics.

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

Balears a promoure el soterrament de totes les esteses aèries

localitzats en sòl rústic d'acord amb criteris mediambientals

d'impacte paisatgístic i econòmic, i en particular els d'aquells

projectes que actualment es troben en fase de tramitació com la

línia d'alta tensió d'Es Fornàs a l'illa d'Eivissa.

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

Balears a adoptar les mesures corresponents per tal d’evitar que

el proper estiu es torni a batre el rècord de contaminació

ambiental tal i com s’ha patit durant l’estiu de 2016.

36. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del

Govern per tal que doni les instruccions necessàries perquè el

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assisteixi a

totes les reunions de consellers d’Espanya a Madrid per tal de

poder defensar els interessos de les Illes Balears.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, tal

com ja es va fer a la passada legislatura, doti uns plurianuals

per assegurar la neteja de torrents i de les platges.

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

Balears a destinar cada any als pressuposts una partida finalista

per a noves inversions en depuració d’aigua per un import

mínim de 25 milions d’euros anuals i per a noves inversions en

abastiment d’aigua potable per un import mínim de 15 milions

d’euros anuals. Així mateix, el Parlament insta el Govern de les

Illes Balears que la recaptació de l’impost d’estades turístiques

de l’any 2016 s’inverteixi en la seva totalitat en aquelles

inversions en infraestructures hidràuliques que contribueixin a

millorar les xarxes d’abastiment d’aigües, emissaris submarins,

millores de dessaladores ..etc, assegurant l’abastiment d’aigua

potable a tots els municipis de les Illes Balears.

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

Balears que modifiqui la Llei de l’Ens Públic Radiotelevisió de

les Illes Balears a fi de garantir que l’ens s’ajusti als principis

que regeixen la contractació pública i de donar compliment als

compromisos de transparència adquirits, garantint que els

encàrrecs de producció i les coproduccions que contracti l’Ens

Públic Radiotelevisió de les Illes Balears s’adjudiquen amb

criteris d’objectivitat, professionalitat, qualitat i ajustats als fins

propis de l’ens.

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

Balears a revertir les retallades de personal que s’estan

practicant en professorat i auxiliars tècnics als centres educatius

de les Illes Balears, especialment a Eivissa, mantenint com a

mínim els mateixos recursos humans que el passat curs

2015-2016 a cada centre educatiu, públic o concertat i destinant

part dels 18 milions d’euros extres del sistema de finançament

o part dels 18 milions de la renda bàsica per garantir el

professorat de suport adequat a cada centre educatiu.

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

Balears a consensuar un gran pacte d’Estat en favor del turisme

en el qual s’incloguin les diferents forces polítiques amb

representació parlamentària, grups empresarials, ecologistes i

especialistes del sector turístic amb l’objectiu de fixar els

criteris futurs que millor ajudin a consolidar el turisme com

l’activitat econòmica principal de les nostres illes, atenent

criteris de qualitat, excelAlència, eficàcia i sostenibilitat.

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

incrementar els esforços en matèria de promoció turística i

apostar per la promoció especialitzada de turisme nàutic

mitjançant l’assistència a fires internacionals i nacionals

especialitzades, i a apostar decididament per la promoció del

turisme esportiu i, en especial, el cicloturisme, colAlaborant amb

els distints consells insulars per al finançament de noves rutes,

senyalització i inversió en mesures que millorin la seguretat de

tots els usuaris.

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

Balears a presentar i finançar un pla d’inversions per a les

distintes zones turístiques declarades com a zones madures en

base al Decret 1/2013.

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

Balears a complir el seu compromís d’aconseguir la tarifa plana

en els vols interilles i a continuar amb el marc de treball que hi

havia en el Comitè de Rutes on, no tan sols es treballaven les

destinacions objectives, sinó també la millora de la

connectivitat a l'hivern.

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

Balears a introduir en els pressupostos de la CAIB 2017 una

reducció impositiva a les rendes més baixes i a introduir

bonificacions o exempcions impositives a famílies nombroses,

famílies amb discapacitats i altres colAlectius vulnerables; i insta

també el Govern de les Illes Balears a no incrementar els tipus

impositius de cap impost i a no crear noves figures impositives

pel que resta de legislatura.

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

Balears a introduir una partida als pressupostos de la CAIB

2017 per començar a pagar els 144 milions que el Govern té

pendents de pagament amb els consells de Mallorca, Menorca

i Eivissa, en concepte de bestretes a compte del model de

finançament dels consells insulars.

47. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del

període mitjà de pagament a proveïdors que ha passat en un any

de 41,85 dies el mes de juliol de 2015 a 83,03 dies el juliol de

2016, i insta el Govern de les Illes Balears establir mesures

concretes per tal de reduir-lo.

48. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu nivell

d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les Illes Balears

a establir mesures concretes per tal d’anar reduint aquest deute

que està posant en risc la recuperació econòmica de la nostra

comunitat.

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

Balears a arribar a un acord real amb l’Ajuntament de Campos

i els propietaris implicats per a la declaració d’Es Trenc com a

Parc Natural, acceptant les seves alAlegacions per fer

compatible aquesta declaració amb les seves reivindicacions.
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50. El Parlament de les Illes Balears, en el marc de

transparència que ha d'envoltar tota actuació dels càrrecs

públics, constata que calen més explicacions entorn al

patrimoni de la presidenta del Govern així com sobre les

subvencions de doblers públics que rep i ha rebut el Sr. Daniel

Bachiller.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

E) 

RGE núm. 13427/16, del Grup Parlamentari Socialista,

derivades del Debat general sobre l'acció política i de

govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari Socialista presenta, derivades del Debat

general sobre l'acció política i de govern, les propostes

següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a condonar el deute que la comunitat autònoma de les Illes

Balears manté amb l’Administració de l’Estat, segons la petició

fonamentada i raonada feta pel Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a pactar un nou sistema de finançament just, que resolgui la

situació d’infrafinançament històric, que permeti augmentar

l’autonomia fiscal i augmentar la dotació dels serveis públics

que presten les institucions públiques de les Illes Balears a la

ciutadania.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a flexibilitzar la normativa d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera amb l’objectiu de destinar els estalvis

d’anys anteriors al finançament de polítiques públiques que

garanteixin el benestar de la ciutadania. i a activar l’economia

per generar inversió i ocupació per part de les administracions,

sobretot les d’àmbit local. Un altre objectiu a assolir és

l’eliminació de les limitacions en les taxes de reposició

d’empleats públics.

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

Balears a continuar amb la recuperació de drets dels empleats

públics, a la millora de la funció pública i a garantir el

reglament d’ús del català a l’administració autonòmica.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç fet per

part del Govern de les Illes Balears per fomentar l’apoderament

de les dones i en la lluita contra la violència de gènere. Així

mateix, l’insta a continuar treballant en el Pacte Polític, Social

i Institucional contra les violències masclistes i a desplegar la

llei d’igualtat d’homes i dones.

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

Balears i el Govern d’Espanya a treballar conjuntament i des

del consens amb els consells insulars en la resolució de les

mancances (rutes, freqüències, horaris i preus) de la

connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb atenció

especial a les rutes entre illes i les connexions d’hivern amb les

principals destinacions de la península, sempre segons allò

acordat de manera reiterada per aquest parlament, d’acord amb

les respectives competències i a partir de la suficient dotació

pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal de fer

front a la integritat del sistema de descompte de resident en

totes les rutes aèries i marítimes (inclosa la part ara assumida

pel Govern del les Illes Balears) així com el sistema de

declaracions d’obligacions de servei públic que en cada cas es

determini, com ara la tarifa plana pels vols entre illes.

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

a satisfer de manera immediata les quantitats econòmiques

compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de

finançament de carreteres d’acord amb els terminis acordats i

sense vincular el pagament a la correcció del dèficit

pressupostari de l’Estat ni al finançament de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

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

Balears que, d’acord amb els consells insulars, continuï

impulsant línies de promoció i consum de productes

agroalimentaris (amb preferència pels considerats de producció

ecològica) i artesans propis de cadascuna de les Illes Balears

aprofitant els canals de promoció turística i afavorint la

generació de sinergies amb la indústria turística i les seves vies

de comercialització per tal de continuar així, propiciant que la

riquesa generada per la renda turística arribi a més sectors

productius de les Illes Balears.

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

Balears a atendre les peticions de les associacions de persones

amb malalties neurodegeneratives, tenint en compte totes les

especificitats d'aquestes malalties en els processos de revisió i

actualització dels barems tractant en tot moment poder realitzar

els processos de valoració amb equitat i atenent les

característiques de l'avanç del procés degeneratiu, i a modificar

el barem per a l'avaluació del grau de discapacitat, reconeixent

després del diagnòstic de malalties neurodegeneratives un

percentatge de discapacitat del 33% .

10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per continuar treballant en el desenvolupament

normatiu del decret de l'esport escolar per garantir les

qualificacions adequades pel sector.

11. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per continuar amb les gestions amb el Ministeri

de Cultura per tal de subsanar les deficiències del Teatre des

Born de Ciutadella i que finalment es pugui utilitzar.

12. El Parlament de les Illes Balears constata i estalona el

suport que dóna el Govern de les Illes Balears a la candidatura

de " Menorca Talaiòtica " per ser anomenada per la UNESCO

patrimoni mundial.

13. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per continuar les obres d’adequació i millora

de l' Escola d'Adults de Maó.

14. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears per redactar el projecte del Conservatori de

Música de Menorca.

15.  El Parlament de les Illes Balears constata la importància de

garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut

mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal a
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totes les persones que resideixen a les Illes Balears, amb

exemples com la recuperació de l’assistència sanitària a les

persones en situació irregular d’aquesta comunitat, a més

d’eliminar la taxa per l’emissió de la targeta sanitària

individual, millorar l’accessibilitat als recursos sanitaris obrint

els centres de salut l’horabaixa i establir el servei 24 hores de

trasllat urgent de malalts de l’illa de Menorca mitjançant avió

ambulància, entre d’altres mesures.

16. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat del

Govern de les Illes Balears de millorar les condicions de les

persones que s’han de desplaçar des de Menorca, Eivissa i

Formentera a l’hospital de referència a Mallorca, així com que

hagi eliminat el copagament d’allotjament a la residència Can

Granada, que hagi actualitzat l’import de les dietes i que hagi

signat convenis de colAlaboració amb diverses entitats per

augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i així

mateix insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent la

feina necessària per tal de construir una residència per a malalts

desplaçats dins el complex hospitalari de Son Espases.

17. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de

recuperar la gestió directa de la Residència de Sa Serra a Sant

Antoni de Portmany per poder assegurar la qualitat del servei

als diferents usuaris.

18. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de

les Illes Balears ha començat amb l’acció envers l’ampliació i

l'actualització de les infraestructures educatives a les diferents

illes i als diferents tipus d'ensenyaments per poder millorar les

condicions i la qualitat de tots els serveis educatius; així mateix

constata l’increment de 600 professors i continuarà treballant

per millorar la situació educativa.

19. El Parlament de les Illes Balears constata les millores

qualitatives i quantitatives dels serveis complementaris de

transport, menjadors, escoles matineres i ajudes per llibres que

s’ofereix a la comunitat educativa i que han permès una millora

substancial de la qualitat i una reducció de les despeses a les

famílies.

20. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat

pel Govern de les Illes Balears en la concertació de places per

a l’atenció residencial de persones dependents i insta el Govern

per continuar en les inversions en residències públiques per

adaptar-les als requisits imprescindibles per poder atendre més

persones dependents.

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

Balears a presentar el projecte per tal de consensuar el pla

director de l’antic l’Hospital Son Dureta com a espai

sociosanitari i a continuar l’adaptació i la rehabilitació de

l’antic hospital de Can Misses per acollir un nou centre de

salut, la residència de malalts de Formentera i l’atenció

sociosanitària.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de les

llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, en les consultes

amb l’especialista hospitalari i a les proves diagnòstiques, i

insta el Govern de les Illes Balears a continuar reduint-les; així

mateix constata l’increment de 480 professionals sanitaris.

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

a derogar el Reial decret llei 16/2012 i a suprimir el

copagament farmacèutic als pensionistes.

24. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg de la

passada legislatura no s’ha aprovat el nou Règim Especial per

a les Illes Balears, no s’ha revisat el sistema de finançament de

les comunitats autònomes i no s’han rebut les inversions

estatutàries, i exigeix al Govern d’Espanya tancar els acords

necessaris per garantir abans de finals de la present legislatura

l’execució de les inversions estatutàries, la millora del sistema

de finançament de les comunitats autònomes i l’aprovació del

nou Règim Especial per a les Illes Balears; a més, a situar la

inversió per càpita a les Illes Balears, mitjançant els

pressuposts de l’Estat per al 2017, almenys a la mitjana de

l’Estat Espanyol.

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

Balears a continuar fent una política econòmica per afavorir la

reactivació econòmica, d’acord amb les necessitats dels

ciutadans, amb diàleg i consens i amb la finalitat de redistribuir

la riquesa que es genera i així reduir desequilibris i desigualtats

que s’han produït el temps de la crisi.

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

Balears a continuar treballant amb els consells insulars i els

ajuntaments per tal d’estructurar productes turístics que es

desenvolupin fora de temporada alta, amb l’objectiu d’allargar

la temporada, i aconseguir una millor ocupació, estable i de

qualitat; així mateix insta el Govern de les Illes Balears a la

regulació efectiva del lloguer turístic.

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

Balears a posar en marxa, per a 2017, un nou pla extraordinari

de lluita contra la precarietat en el treball, atès que en edicions

anteriors ha demostrat una eficàcia en els seus resultats.

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

Balears a elaborar una llei de salut laboral que aporti mesures

i polítiques destinades a combatre l’accidentalitat laboral

d’aquesta comunitat. Així mateix, s’insta a impulsar l’Institut

Balear de Salut Laboral a fi de detectar i estudiar les malalties

d’origen professional que actualment passen desapercebudes

com a contingències comunes i contribuir així a una millor

qualitat d’ocupació dels treballadors d’aquesta comunitat.

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

Balears a aprovar un Pla d’Ocupació, que aposti per les

polítiques actives d’ocupació, la millora del capital humà i

l’augment de les possibilitats reals d’inserció laboral dels

desocupats i que contribueixi a potenciar la productivitat i la

competitivitat de les empreses de les Illes. Així mateix, s’insta

que el Govern doni continuïtat a les polítiques actives

d’ocupació engegades des del SOIB en aquesta legislatura.

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

Balears a presentar una llei d’Indústria que estableixi el marc

normatiu necessari per fomentar l’activitat industrial i

contribueixi així a la diversificació del model productiu de les

Illes Balears a través del foment de la innovació, la millora del

capital humà i la internacionalització de les empreses; així com

a desenvolupar un Pla industrial que impulsi el sector industrial

i ajudi la consolidació i la diversificació del model econòmic,

tot augmentant la competitivitat i la productivitat de les
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empreses industrials de les Illes Balears. Així mateix, insta el

Govern de les Illes Balears a elaborar programes i mesures

específics per consolidar els sectors tradicionals i potenciar els

sectors estratègics i emergents.

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

fomentar, a través del programa iComerç, el model de comerç

mediterrani, integrat en els nuclis urbans, barriades i ciutats a

través de plans de dinamització comercial que promoguin el

consum de proximitat, un model que sigui allà on hi ha les

persones, que salvaguardi el territori i sigui respectuós amb el

medi ambient; així mateix desenvoluparà, a través del programa

iComerç, accions que mantinguin i millorin la competitivitat i

la viabilitat del petit i mitjà comerç de les Illes Balears. Per

això, insta a potenciar les noves tecnologies i les eines punteres

en innovació aplicades a la gestió de l’activitat.

32. El Parlament de les Illes Balears celebra l’elaboració d'un

Pla d'Infraestructures que, entre altres, preveu la construcció

del CEIP a l'illa de Formentera.

33. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

lluitar contra la pobresa per tal d’ evitar que hi hagi una sola

persona, una sola família sense atenció i sense seguiment de la

seva situació de pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar

l’acord entre agents empresarials, administracions insulars i

entitats socials per poder participar dels plans insulars de lluita

contra la pobresa.

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

Balears a treballar en estreta relació amb el Consell Insular de

Menorca en l’àmbit dels Serveis Socials, garantint les

corresponents aportacions econòmiques al Consell Insular per

part del Govern de les Illes Balears, per compensar la despesa

feta pel Consell de més en el pagament de la Renda Mínima

d’Inserció, adjudicant la corresponent subvenció per part del

Consorci de Recursos Sociosanitaris, i permetent a la Fundació

per Discapacitats de Menorca poder accedir als ajuts que

anualment es concedeixen per part del Govern de les Illes

Balears per a entitats que treballen la discapacitat.

35. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de

la Renda Social i insta el Govern de les Illes Balears a ampliar,

el proper any 2017, els perfils dels colAlectius beneficiaris de la

Renda Social Garantida, segons l’article 4 de la llei 5/2016 de

13 de abril, de la renta social garantida.

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

Balears a no permetre que es porti a terme el projecte de línies

elèctriques previst en Es Fornàs, pel dany mediambiental que

suposa.

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

Balears a elaborar el corresponent projecte arquitectònic de

conversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro en un

centre d’ús sociosanitari.

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

Balears a revisar el pla hidrològic i el pla de sequera

incrementant la participació dels consells, amb l'objectiu

d'aconseguir una millor gestió de l'aigua a cada illa. Els

diversos problemes per la falta d'aigua i la diversitat de motius

diferenciats per illes que causen aquests problemes de sequera,

fan necessari plantejar-se un gestió de l'aigua individualitza per

illes, que permeti una gestió més agilitada a l'hora de resoldre

aquests problemes.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

F) 

RGE núm. 13428/16 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 13453/16), del Grup Parlamentari M ixt

(GentxFormentera-PSIB), derivades del Debat general

sobre l'acció política i de govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari Mixt (GentxFormentera-PSIB) presenta,

derivades del Debat general sobre l'acció política i de govern,

les propostes següents:

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

Balears a estudiar i, si n'és el cas, a iniciar la via judicial contra

l'Estat espanyol per l'incompliment reiterat del pagament de les

inversions estatutàries, així com per l'incompliment dels seus

compromisos de finançament pel que fa al Règim Especial de

les Illes Balears.

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

Balears a assignar les partides econòmiques necessàries en el

pressupost de 2017, per dotar dels mitjans humans i materials

òptims per al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i

Formentera, de forma que possibilitin la seva correcta

vigilància i conservació, i així mateix, el control del fondeig

sobre posidònia a les zones LlC més sensibles de l'illa de

Formentera.

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

Balears a aprovar el pla de protecció de la posidònia abans de

la finalització del present any.

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

Balears a tramitar i aprovar la llei d'habitatge amb caràcter

d'urgència, recollint les característiques i necessitats

intrínseques de cada illa, i garantint l'accés digne a l'habitatge

als residents de les nostres illes.

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

Balears a convocar de forma urgent, la Comissió Mixta de

Transferència de Competències Govern-Consells Insulars, per

tal de fer efectiu el traspàs de la promoció turística als consells

insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, segons el

calendari de transferències aprovat a la Conferència de

Presidents del passat mes de febrer, i així poder consignar la

partida pressupostària corresponent al pressupost de 2017.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La portaveu:

Sílvia Tur i Ribas
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G) 

RGE núm. 13429/16 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

13454/16), del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

derivades del Debat general sobre l'acció política i de

govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta, derivades del

Debat general sobre l'acció política i de govern, les propostes

següents:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la precarietat

laboral és una constant a les nostres illes malgrat el negoci

turístic no deixa de créixer, i que són necessàries accions més

contundents per acabar amb una situació totalment injusta i que

no reparteix la riquesa i els beneficis econòmics derivats de la

principal indústria de les Illes Balears.

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

Balears a prendre mesures urgents per combatre la pobresa

energètica a la nostra comunitat autònoma, considerant

l'energia com a servei bàsic i denunciant davant l'Estat la

política energètica del Govern d'Espanya que dóna ajudes (bo

social) sense contemplar qüestions de renda o de situació

econòmica real.

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

a desenvolupar un Pla de transició energètica adequat perquè

les nostres illes puguin en un futur dependre només de l’energia

renovable produïda a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a terme

les modificacions legislatives necessàries tendents a la creació

de més imposts mediambientals a les activitats més

contaminants.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a apostar

per una educació pública de qualitat i a millorar el pressupost

en educació a les Illes Balears, així com a donar compliment a

l'acord de destinar un 30% de les possibles millores de

finançament al pressupost d'educació.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes balears a apujar

gradualment el pressupost d’educació fins arribar a la mitjana

estatal i aspirant a aconseguir arribar al 7% del PIB a llarg

termini i a eliminar progressivament els concerts d’educació no

obligatòria amb l’escola concertada

7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’un

rescat farmacològic per als ciutadans i ciutadanes que no es

poden comprar les medecines, i insta el govern a emprendre

accions adequades perquè els pensionistes no paguin els

medicaments.

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

Balears a apostar per la transparència en les llistes d’espera.

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

Balears a dur a terme una política de facturació a tercers que li

permeti recuperar les despeses originades per prestacions

rebudes pels pacients aliens al Sistema Públic de Salut.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que s’ha posat en

marxa la facultat de medicina sense el necessari consens social

i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.

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

Balears a intensificar les auditories a les empreses

concessionàries de Son Espases i Can Misses i, si s’escau,

revisar i fer complir els plecs del contracte.

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

Balears a dur a terme una auditoria del sector públic

instrumental amb criteris d’eficiència.

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

Balears a iniciar una auditoria del deute amb la màxima

participació ciutadana al llarg de l’any 2017.

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

Balears a publicar a la seva pàgina web tots els informes i

estudis que hagi encarregat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de

Costes a les Illes Balears del Ministeri de Medi Ambient, que

faci un control i inspecció efectius de les ocupacions privades

en zones de domini públic marítimoterrestre, garantint l’ús

públic per damunt d’interessos particulars.

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

Balears a continuar amb l'elaboració de nous parcs naturals, i

ampliar els parcs naturals existents (Cabrera, Dragonera, Parc

de Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc.) i recuperar el de Llevant

de Mallorca i el de Cala d’Hort d’Eivissa, dotant-los d’un

finançament suficient i recuperar les plantilles de vigilància i

conservació que foren acomiadades la darrera legislatura, i que

s’elaborin els corresponents Plans Rectors d’Ús i Gestió.

17. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a

terme al llarg del 2017 una nova llei de benestar animal, on

desaparegui qualsevol excepció que impliqui maltractament

animal i que s’adapti a la realitat social actual de les Illes

Balears en matèria de benestar animal.

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

Balears a augmentar la xarxa de transport públic terrestre que

cobreixi la manca de freqüències i flexibilitat d’horaris entre

pobles i la intermodalitat entre altres transports terrestres i que,

en compliment de les seves competències, vetlli per la millora

del servei i renegociï amb les empreses concessionàries les

seves condicions.

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

Balears a millorar els plecs de condicions de les

concessionàries de transport a les Illes Balears quan aquests

s’hagin de renovar, contemplant les millores que han de

recollir.

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

Balears a fer complir els contractes i la llei amb les

concessionàries de transport públic i, en cas d’incompliments

reiterats o posada en perill dels usuaris, es procedeixi a la seva

rescissió de forma immediata.
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21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar

la regulació reglamentària de l'impost turístic sostenible de les

Illes Balears en relació amb el sistema d'estimació objectiva.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

posar fre a la saturació turística que pateixen les Illes Balears

transformant el model de creixement econòmic i el model

productiu.

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

Balears a incrementar el pressupost dedicat a R+D+I fins

arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures necessàries

per desenvolupar aquest sector així com les noves tecnologies,

tot impulsant la dinamització d’empreses, tant de noves

tecnologies, com clústers de desenvolupament.

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

Balears a dur a terme un control de recursos hídrics en el marc

de la lluita contra la sequera, que inclogui inspeccions a grans

establiments, instant els ajuntaments a instaurar tarifes

progressives d’aigua en funció del consum.

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

Balears, a revisar d’ofici els acords presos per Xarxa Natura

2000 de la CMAIB des de l’any 2011, a la vista de l’existència

d’informes contradictoris interns, als efectes d’evitar la

construcció de noves edificacions a Cala d’Hort d’Eivissa.

26. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a

terme les actuacions legislatives necessàries per a aprovar una

llei de residus que permeti augmentar la inspecció i el control

dels residus.

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

Balears a redactar un Pla d’Acció de Millora de les

Infraestructures de depuració de les aigües residuals de totes les

Illes, afrontant especialment la problemàtica dels emissaris

subaquàtics.

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

Balears a elaborar una nova llei del sòl, a revisar i, si n'és el

cas, a derogar els articles de la Llei agrària i la Llei turística

que legislen en matèria forestal, d’ordenació territorial i

urbanística.

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

Balears que faci les actuacions pertinents a les instàncies

competents perquè s'estudiï la declaració de zona ZEPA per a

les zones afectades com la Marina de Llucmajor als efectes de

contribuir a evitar la implantació de noves línies d’alta tensió

al nostre territori.

30. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern i els consells

insulars a activar una política de canvi en l'àmbit de la cultura,

element primer perquè la transformació pugui donar-se

fonamentalment en l’àmbit social i no solament en el polític. A

aquest efecte, proposa la creació d'un Consell de la Cultura

amb capacitat organitzativa i programàtica, amb atribucions i

competències en la creació de polítiques culturals, absorbint

concessions i funcions que tenen avui entitats privades:

fundacions i instituts, de manera que sigui motor efectiu en la

dinamització d'espais culturals com un referent constant per a

la ciutadania, assumint competències de promoció equitativa a

tot el territori.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

H) 

RGE núm. 13434/16, del Grup Parlamentari Mixt

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), derivades del

Debat general sobre l'acció política i de govern.

D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el

Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)

presenta, derivades del Debat general sobre l'acció política i de

govern, les propostes següents:

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat

d'instaurar la figura del Defensor de l'Usuari del Sistema de

Salut, una figura el perfil de la qual ha de ser independent i les

funcions de la qual han de desenvolupar-se amb plena

autonomia. Per això, el Parlament insta el Govern balear a

nomenar, conformement a la Llei 5/2003 de 4 d'abril, de salut

de Balears, i en un termini màxim d'un mes, la figura del

Defensor de l'Usuari del Sistema de Salut de Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la greu

situació per la qual travessa el nostre territori a causa de la falta

de les inversions necessàries en infraestructures hidràuliques i

ús de les aigües regenerades. Tot això ha conduït a la

contaminació d'aigües costaneres i de transició, torrents i

aqüífers, a més de contribuir a la seva sobreexplotació. Per

això, el Parlament insta el Govern balear a destinar

íntegrament, en el que resta de legislatura, la recaptació del

cànon de sanejament de l'aigua al finançament de les actuacions

en política hidràulica necessàries per revertir aquesta situació,

donant així compliment al text refós de la Llei 9/1991,de 27 de

novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.

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

engegar el curs que ve la mesura de la gratuïtat dels llibres de

text als centres públics mitjançant un programa de reutilització

i coresponsabilitat de l'usuari al qual de manera voluntària es

puguin acollir totes les famílies que així ho desitgin.

4. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la necessitat

d'impulsar la Formació Professional per la seva importància

estratègica per al canvi del nostre model laboral i econòmic, de

manera que sigui percebuda com un itinerari formatiu de

primera opció pels nostres estudiants, al mateix temps que

constata la falta de nous títols i places oferts per

l'Administració educativa. Per això, insta el Govern balear a: a)

potenciar els Centres Integrats de Formació Professional ja

existents; b) planejar un nou Centre Integrat de Formació

Professional Nàuticopesquera a la illa d'Eivissa, dotat amb tots

els nivells i títols de la família professional, i c) promoure una

Formació Professional de qualitat amb implicació de les

empreses en el procés formatiu, oferint en totes les illes nous

títols concordes amb els requeriments del mercat laboral i un

nombre de places ajustades a les necessitats de la demanda.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

coordinar-se amb la resta d'Institucions administratives que

treballen en prestació de serveis socials amb la finalitat de: a)

elaborar un document on es concretin i aclareixin les

competències de cadascuna d'elles, i b) planificar la
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implantació d'un historial de l'usuari de Serveis Socials per a

cada ciutadà que solAlicita una ajuda -la informació de l'historial

seria compartida de manera confidencial i restringida per

aquelles administracions en les quals el ciutadà és demandant

d'una ajuda social.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

complir amb els compromisos adquirits amb el Ministeri

d'Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa comporta

l'aplicació d'un pla de reestructuració del sector públic

instrumental per fer-ho realment eficient i que comporti la seva

reducció, l'eliminació de duplicitats i càrrecs innecessaris, la

determinació dels requisits inherents als llocs de treball, i el

respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat per

accedir-hi.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que, d'una banda,

l'equip de cirurgia hepatobiliopancreàtica de l'HUSE compta

amb cirurgians experts acreditats per realitzar extraccions

hepàtiques, extraccions que realitzen avui dia amb gran èxit;

que, per un altre, des de fa anys els professionals del Servei de

Cirurgia General i Digestiva de Son Espases s'han format per

poder realitzar trasplantaments hepàtics i posseeixen

especialistes altament qualificats; i que, finalment, segons tots

els estudis estadístics, Balears té una població més que suficient

perquè aquesta tècnica sigui rendible i suposi menys costos per

l'IB-Salut que l'opció d'enviar als pacients a altres comunitats

durant sis mesos amb el gran trastorn econòmic i psicològic

personal i familiar que representa. Per tot això, el Parlament de

les Illes Balears insta el Govern balear a instaurar el Servei de

Trasplantament Hepàtic a l'Hospital Universitari de Son

Espases.

8. El Parlament de les Illes Balears constata la importància en

la seguretat a les carreteres, per la qual cosa insta el Govern

Balear a: 1) incrementar la Inspecció del Transport per

Carreteres perquè vetlli pel compliment de la normativa, i

especialment de les targetes del tacògraf digital que mesuren

els temps de conducció i descans dels conductors, i 2) en

coordinació amb els consells insulars, realitzar les inversions

necessàries en seguretat, manteniment i neteja de les carreteres

de les illes posant especial esment en les rutes cicloturístiques

i en l'eliminació dels anomenats “punts negres”.

9. El Parlament de les Illes Balears constata l'increment de les

situacions d'inseguretat que s'han donat aquest estiu a causa de

l'augment de la població i a l'escassetat d'efectius amb els quals

han comptat les Illes. A més, el Parlament és coneixedor de la

sentència del Tribunal Superior de Justícia en la qual s'estableix

que la figura interina de policia local no té cabuda en el nostre

ordenament, ja que aquests agents manquen d'autoritat en no

ser funcionaris de carrera. Per tot això, el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern balear a obrir una taula de negociació

amb els agents socials amb la finalitat de buscar la forma de

regularitzar la situació dels policies locals interins dotant els

municipis dels agents necessaris, i, al mateix temps, l'insta a

reclamar a la Delegació del Govern la dotació dels Cossos de

Seguretat de l'Estat necessaris per mantenir una seguretat

ciutadana adequada a les peculiaritats de les Illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a

complir amb el que disposa l'article 35 de l'Estatut

d'Autonomia, i en particular amb l'imperatiu que “les modalitats

insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera”

siguin “objecte d'estudi i protecció”. I, per això, l'insta a

fomentar-ne l'ús i a promoure'n l'estudi en els diferents òrgans

de l'Administració, i en particular en el sector educatiu i en els

mitjans de comunicació públics i institucionals.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que

faci públic un catàleg complet dels habitatges socials existents

a la comunitat.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 12596/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

qualitat real d'IB3 HD.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de

RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quina qualitat real (bitrat de múltiplex complet) emet

IB3 HD des de la incorporació dels canals catalans?

Palma, a 9 de setembre de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

B)

RGE núm. 12597/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

assessorament lingüístic a IB3.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de

RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com es durà a terme l'assessorament lingüístic un cop

finalitzi el contracte actualment vigent?

Palma, a 9 de setembre de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.
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C)

RGE núm. 12735/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a torrent Ses Salines, 1.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan va ser la darrera vegada que es va netejar el torrent de

Ses Salines?

Palma, a 16 de setembre de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

D)

RGE núm. 12736/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a torrent Ses Salines, 2.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina previsió hi ha de la neteja del torrent de Ses Salines?

Palma, a 16 de setembre de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

E)

RGE núm. 12737/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a inversions CEIP Ses Salines.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les inversions que ha fet la Conselleria

d'Educació al CEIP Ses Salines, durant els darrers deu anys

(2006-2016), desglossades per anys?

Palma, a 16 de setembre de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

F)

RGE núm. 12738/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a inversions CEIP Colònia de Sant Jordi.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les inversions que ha fet la Conselleria

d'Educació al CEIP Colònia de Sant Jordi, durant els darrers

deu anys (2006-2016), desglossades per anys?

Palma, a 16 de setembre de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

G)

RGE núm. 12744/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors

ubicats a barracons a Son Espases.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pot confirmar el Govern que l'Ibsalut ha enviat els

treballadors de prevenció a uns barracons dins els terrenys

sense asfaltar de Son Espases?

Palma, a 19 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

H)

RGE núm. 12745/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisions

mèdiques a barracons a Son Espases.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que 6.000 treballadors es faran les revisions

mèdiques corresponents en els barracons que en el seu moment

va utilitzat la UTE per construir l'Hospital de Son Espases?

Palma, a 19 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

I)

RGE núm. 12746/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del

director de Recursos Humans Sr. Gabriel Lladó (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pot confirmar el Govern el que ha assegurat el director de

Recursos Humans, Sr. Gabriel Lladó, quan afirmà en relació

amb el trasllat de prevenció als barracons de Son Espases, que

"... aquesta decisió suposa una millora per als treballadors de

l'Ibsalut"?
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Palma, a 19 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

J)

RGE núm. 12747/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del

director de Recursos Humans Sr. Gabriel Lladó (2).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pot confirmar el Govern el que ha assegurat el director de

Recursos Humans, Sr. Gabriel Lladó, quan afirmà en relació

amb el trasllat de prevenció als barracons de Son Espases, que

"... per anar a prendre un cafè fan el mateix"?

Palma, a 19 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

K)

RGE núm. 12748/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens del

trasllat de prevenció a barracons.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha consensuat la decisió de traslladar prevenció a uns

barracons a Son Espases amb els treballadors de l'Ibsalut, els

seus representants sindicats (com UGT, SATSE i SAU) o amb

els treballadors del servei de prevenció?

Palma, a 19 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

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 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 13399/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a aulari Prínceps d'Espanya.

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.

En quin estat es troben les obres de construcció del nou

aulari del Centre de Tecnificació Prínceps d'Espanya?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

B)

RGE núm. 13400/16, de la diputada Maria Antònia

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

les Illes Balears, relativa a aparcament de Son Espases.

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.

Quan està prevista la gratuïtat de l'aparcament de l'hospital

públic Son Espases?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

C)

RGE núm. 13408/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recaptació

del cànon de sanejament.

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.

S'ha destinat la recaptació íntegra d'enguany pel cànon de

sanejament a inversions per a infraestructures hidràuliques?

Palma, a 20 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

D)

RGE núm. 13412/16, de la diputada María José Ribas

i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

depuradora de Cala Tarida.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina previsió té aquest govern en relació amb la posada en

funcionament de la depuradora de Cala Tarida a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

La diputada:

María José Ribas i Ribas.

E)

RGE núm. 13413/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

devolució de les bestretes als consells insulars.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears començar a

retornar els 144 milions d'euros que té pendents amb els

Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, en concepte

de bestretes a compte del finançament dels consells insulars?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

F)

RGE núm. 13414/16, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe

de la conjunta econòmica elaborat per la CAEB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears l'informe de

conjuntura econòmica elaborat per la CAEB?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

G)

RGE núm. 13415/16, del diputat Juan M anuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per

a desplaçaments als clubs esportius.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears ajudar als clubs

esportius per als desplaçaments interilles per tal de poder

participar en les competicions oficials?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

H)

RGE núm. 13416/16, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del

curs escolar a Eivissa.

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 valoració fa el conseller d'Educació i Universitat de

l'inici del curs escolar a Eivissa?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

I)

RGE núm. 13417/16, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

destinació dels 18 milions d'euros de la renda social

garantida que no es gastaran.

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.

A què pensa destinar el Govern de les Illes Balears els 18

milions d'euros del pressupost de la renda social garantida que

ha reconegut que no gastarà?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

J)

RGE núm. 13418/16, de la diputada María Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adhesions al codi ètic.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

En quina situació es troben les adhesions al codi ètic?
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Palma, a 22 de setembre de 2016.

La diputada:

María Núria Riera i Martos.

K)

RGE núm. 13430/16, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a estimació objectiva de l'impost del turisme

sostenible.

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 mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears per evitar que el sistema d'estimació objectiva de

l'impost de turisme sostenible generi situacions injustes de

benefici econòmic per als hotelers?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

L)

RGE núm. 13431/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a línia d'autobús de Valldemossa.

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 mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears davant les situacions de potencial perill per als usuaris

de la línia d'autobús regular de Valldemossa, derivades de la

mala qualitat del servei ofert per la concessionària?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

M)

RGE núm. 13432/16, del diputat Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

servei de cuina a Son Espases.

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.

Per quin motiu no actua el Govern de les Illes Balears

davant els continus incompliments dels plecs de contractació

per part de la concessionària dels serveis de cuina de Son

Espases?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

El diputat:

Carlos Saura i León.

N)

RGE núm. 13433/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a arribada d'alumnes nouvinguts al sistema

educatiu de 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 al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Com pensa el Govern de les Illes Balears donar solució a

l'arribada de més de 1.200 alumnes sense plaça escolar a les

Illes Balears?

Palma, a 22 de setembre de 2016.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

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 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 12683/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Servei

d'Urologia Mateu Orfila, 1, 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.

Sra. Consellera, s'ha designat amb caràcter d'interí un cap

del Servei d'Urologia de l'Hospital Mateu Orfila de Maó,

conformement a la normativa?

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.



BOPIB núm. 62 -  23 de setembre de 2016 3001

B)

RGE núm. 12684/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Servei

d'Urologia Mateu Orfila, 2, 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.

Sra. Consellera, s'ha designat amb caràcter d'interí un

facultatiu amb categoria no fixa i sense nomenament públic,

com a cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Mateu Orfila de

Maó?

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

C)

RGE núm. 12685/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Servei

d'Urologia Mateu Orfila, 3, 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.

Sra. Consellera, hi ha almenys un facultatiu especialista

d'àrea en el servei del Servei d'Urologia de l'Hospital Mateu

Orfila de Maó, interessat en la promoció interna per ocupar el

lloc de cap del Servei d'Urologia?

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

D)

RGE núm. 12686/16 (complementat amb el RGE núm.

12689/16), de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a Servei d'Urologia M ateu

Orfila, 4, 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.

Sra. Consellera, quina persona ha estat designada amb

caràcter interí com a cap del Servei d'Urologia de l'Hospital

Mateu Orfila de Maó, després de la jubilació (el maig de 2015)

de l'anterior responsable?

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

E)

RGE núm. 12687/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Servei

d'Urologia Mateu Orfila, 5, 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.

Sra. Consellera, s'ha fet nomenament públic del nou

responsable del Servei d'Urologia de l'Hospital Mateu Orfila?,

en quina data?

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

F)

RGE núm. 12688/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Servei

d'Urologia Mateu Orfila, 6, 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.

Sra. Consellera, després de 15 mesos de la jubilació de

l'anterior cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Mateu Orfila

de Maó, s'ha convocat un concurs per a la provisió de la plaça

d'aquesta cabdalia, amb caràcter fix?

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

G)

RGE núm. 12725/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

inici del curs escolar al CP Joan Benejam de Ciutadella,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Creu el Sr. Conseller d'Educació que era prudent iniciar el

curs escolar al CP Joan Benejam de Ciutadella, a pesar que

encara no s'havien acabat les obres de reforma?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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H)

RGE núm. 12726/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

mesures de seguretat en el CP Joan Benejam de Ciutadella,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines mesures de seguretat estaven previstes en el CP Joan

Benejam a l'hora de compaginar la tasca docent amb les obres

de reforma que s'hi estaven fent?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

I)

RGE núm. 12727/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

informe del director tècnic de les obres del CP Joan

Benejam de Ciutadella, davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Va informar favorablement el director tècnic de les obres

del CP Joan Benejam a començar les classes mentre encara es

realitzaven les obres?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

J)

RGE núm. 12728/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

informes als serveis tècnics de l'Ajuntament de Ciutadella

que avalin l'inici de classes al CP Joan Benejam, davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Es van solAlicitar informes als serveis tècnics de

l'Ajuntament de Ciutadella per avalar l'inici de les classes al CP

Joan Benejam?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

K)

RGE núm. 12729/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

decisió de començar l'activitat docent al CP Joan Benejam,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Qui va prendre la decisió de començar l'activitat docent al

CP Joan Benejam a pesar que encara hi havia les obres de

reforma en marxa?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

L)

RGE núm. 12730/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

inici de les classes al CP Joan Benejam (1), davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Estava informat el conseller d'Educació que les classes del

CP Joan Benejam començarien a pesar que les obres de

reforma estaven en funcionament?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

M)

RGE núm. 12731/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

inici de les classes al CP Joan Benejam (2), davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Va avalar el conseller d'Educació, de forma activa o

passiva, l'inici de l'activitat docent al CP Joan Benejam a pesar

que les obres de reforma que s'hi feien encara no estaven

acabades?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.



BOPIB núm. 62 -  23 de setembre de 2016 3003

N)

RGE núm. 12732/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

responsabilitat de la Conselleria d'Educació i Universitat,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines responsabilitats assumiran des de la Conselleria

d'Educació pel fet d'haver posat en risc la integritat física dels

alumnes del CP Joan Benejam?

Palma, a 15 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 12576/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a règim especial de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El passat dia 11 de maig de 2016 la presidenta del Govern,

Francina Armengol, es va reunir al Consolat de Mar amb una

representació molt significativa dels agents socials, econòmics

i polítics de la nostra comunitat.

Aquesta reunió havia de ser el tret de sortida d’una sèrie de

reunions més específiques que havien de desembocar en la

redacció d’una proposta consensuada de nou Règim Especial

per a Balears, de forma que el Govern, amb l’aval de totes les

forces polítiques, socials i econòmiques, el pogués defensar

davant l’executiu central.

Tant la presidenta del Govern com la consellera d’Hisenda,

Catalina Cladera, van demanar a tots els presents a la reunió

que presentessin propostes abans de dia 31 de maig, per

poder-les tenir en compte a l’hora de redactar el nou REB. I

van anunciar una nova reunió, més reduïda i més àgil, per a

mitjans del mes de juny, i van demanar que cada entitat allà

present nomenés un representant, de caràcter més tècnic, que

pogués participar d’aquesta segona reunió.

El Partit Popular atenent la demanda del Govern, va

presentar, en temps i forma, tot un seguit de propostes de

millora del REB. Altres entitats i partits polítics també van

presentar les seves propostes. No obstant això, la segona reunió

que, segons havia anunciat el Govern s’havia de celebrar el

passat mes de juny de 2016, encara no s’ha convocat.

Des d’aquella primera reunió de dia 11 de maig poques

novetats tenim del nou Règim Especial per a Balears. Sabem

que hi ha hagut alguna reunió de la Comissió Mixta

Balears-Estat per analitzar el Règim Especial però sense

resultats visibles.

Cal recordar també que el passat dia 9 de febrer de 2016 el

plenari del Parlament de les Illes Balears va acordar per

unanimitat la creació d’una ponència parlamentària precisament

per tractar sobre el REB i per poder arribar a un document

consensuat sobre aquest tema. Malauradament tampoc no s’ha

creat aquest espai de diàleg.

Tampoc no en sabem res del document que havia d’elaborar

un equip d’experts de la UIB sobre els costos de la insularitat

que servís com a complement a l’estudi ja existent sobre

aquesta qüestió i elaborat també per experts de la UIB.

De fet, les úniques qüestions visibles quant al REB en

aquest darrer any ha estat la proposició de llei de modificació

del REB per introduir la qüestió de la tarifa plana en els vols

interilles i la renúncia per part del Govern de la presidenta

Armengol a la introducció, per primera vegada en la història,

de millores fiscals dintre del Règim Especial que encara tenim

en vigor.

La sensació, per tant, és que el Govern s’està adormint i no

està avançant en l’elaboració d’una proposta ampla i

consensuada d’allò que, des de la nostra comunitat, considerem

que és el que ha de contenir aquest nou Règim Especial. Ha

donat passes enrere quant a les millores fiscals que s’havien

consensuat a l’anterior legislatura i l’únic que hi ha damunt la

taula és el referent a la tarifa plana dels vols interilles que

encara s’ha d’aprovar en el Parlament de les Illes Balears i

tramitar en el Congrés dels diputats.

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 mantenir una major transparència en tot el procés de

redacció del nou Règim Especial de les Illes Balears, així com

a establir uns canals de comunicació amb els grups

parlamentaris i insta els partits polítics que conformen el

Parlament de les Illes Balears a posar en marxa l’acord de dia

9 de febrer de 2016 i crear un espai de diàleg entre totes les

forces parlamentàries per tal de consensuar una proposta de

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

Balears a iniciar les reunions previstes amb els diferents agents

econòmics, socials i polítics de cara a consensuar una proposta

de Règim Especial que des del Govern es pugui defensar

davant el Govern de l’Estat.

Palma, a 8 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 12577/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a devolució de les bestretes pendents als consells

insulars, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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'Hisenda i

Pressuposts.

Exposició de motius

El Govern de les Illes Balears manté, a dia d’avui, un deute

amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

d’un total de 144 milions d’euros corresponent a les bestretes

establertes, com a partides extrapressupostàries, a compte del

nou model de finançament dels consells insulars durant els anys

2008, 2009, 2010, 2012 i 2013.

La Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament

definitiu dels consells insulars, regula a la seva disposició

addicional segona que en la mesura de les disponibilitats

econòmiques que tengui la comunitat autònoma, s’han d’anar

imputant a les successives lleis de pressupostos aquestes

bestretes que encara romanen pendents als consells insulars.

No obstant això, els pressupostos de 2016 no van recollir

cap partida pressupostària per anar liquidant les bestretes, a

pesar que el Partit Popular va presentar una esmena que

d’haver-se aprovat hagués permès tornar tres milions d’euros

als consells insulars en aquest concepte.

Per altra banda, el passat dia 23 de febrer de 2016 la

consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, va assegurar en

contestació a una pregunta oral durant el Ple del Parlament, que

el Govern estava elaborant un calendari de pagaments per

liquidar les bestretes pendents.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent

Proposició no de llei

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

Balears que en els propers pressupostos de la CAIB per a

l’exercici 2017 i els següents es reconegui pressupostàriament

una partida destinada a liquidar als consells insulars, de forma

total o parcial, el muntant pendent de les bestretes.

Palma, a 12 de setembre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 12633/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a retorn de la

dignitat dels professors interins, davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

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 de Cultura, Educació i Esports.

Exposició de motius

Els docents són un colAlectiu prou important i rellevant a la

nostra societat com per no tenir-ne cura i salvaguardar els seus

drets. Després d’uns anys convulsos en el sector educatiu, tot

i que la crispació per fi ha minvat, és cert que no tots els

conflictes estan resolts.

Un d’aquests problemes recau en aquells docents que durant

els darrers anys, a causa dels canvis establerts en les

convocatòries per formar borses d’aspirants a funcionaris

interins, han vist minvats els seus drets i malbaratades les seves

trajectòries.

Que la nota de l’expedient acadèmic sigui l’únic factor de

desempat, que no es tengui en compte l’antiguitat a les llistes

ni tampoc l’experiència exercint la docència en altres branques

que no sigui l’escola pública fins haver estat tutoritzat són

alguns dels greuges que fan molt difícil que els docents puguin

tenir un futur com cal a la docència pública.

A més a més, que hi hagi determinades especialitats que

puguin optar a diferents cossos i d’altres que no fa molt difícil

per a alguns entrar a fer feina a l’escola pública. Un altre dels

problemes freqüents als quals es veuen sotmesos aquests

docents és l’assignació de places per cossos, de tal manera que

resulta difícil arriscar-se a esperar una plaça de la seva

especialitat perquè les places s’assignen per cossos i en un

determinat ordre d’adjudicació.
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Per aquests motius, El Pi-Proposta per les Illes Balears

presenta la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a modificar el barem de valoració dels mèrits de la

llista d’interins per tal que la nota d’expedient i l’antiguitat de

la llista es tenguin en compte.

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

Balears a establir uns paràmetres per tal que es respecti la

preferència i la vocació de cada interí en l’adjudicació de

places.

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

Balears a posar un nou sistema d’assignació de places abans de

l’inici de curs en forma de llista única i puntuació única.

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

Balears a tenir en compte els mèrits que cada docent pugui

tenir, és a dir, els cursos de formació oficials, sense necessitat

d’haver fet 30 dies de feina a l’escola pública.

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

C)

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a institucions penitenciàries, davant la

Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La Constitució Espanyola de 1978 garanteix, en el seu

article 14, la igualtat de tots els espanyols davant la llei, sense

que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement,

raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o

circumstància personal o social.

Així mateix, al seu article 43, es determina el dret de tots els

espanyols a la protecció de la salut atribuint als poders públics

les competències per organitzar i tutelar la salut pública, a

través de mesures preventives i de les prestacions i serveis

necessaris.

Per la seva banda, la Llei 14/1986 de 25 d'abril, general de

sanitat, estableix com a criteri d'aquests drets la prestació d'una

atenció integral de la salut procurant alts nivells de qualitat

degudament avaluats i controlats.

Respecte de la població penitenciària l'article 208 del

Reglament Penitenciari (Reial decret 190/1996, de 9 de febrer)

preveu, respecte de les prestacions sanitàries, que a tots els

interns sense excepció se'ls garantirà una atenció

mèdicosanitaria equivalent a la dispensada al conjunt de la

població. Així mateix, tindran igualment dret a la prestació

farmacèutica i a les prestacions complementàries bàsiques que

es derivin d'aquesta atenció.

No obstant això, es produeixen múltiples deficiències que

provoquen la falta d'equitat en l'assistència sanitària de les

persones preses, que es veurien minimitzades si s'hagués aplicat

la disposició addicional sisena de la Llei 16/2003, de 28 de

maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que

s'expressa com segueix: “Els serveis sanitaris dependents

d'institucions penitenciàries seran transferits a les comunitats

autònomes per a la seva plena integració en els corresponents

serveis autonòmics de salut. A aquest efecte, en el termini de

18 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei i mitjançant el

corresponent reial decret, es procedirà a la integració dels

serveis sanitaris penitenciaris en el Sistema Nacional de Salut,

conforme al sistema de traspassos establerts pels estatuts

d'autonomia”.

Mentre la referida Llei 16/2003 va entrar en vigor el 30 de

maig de 2003, la transferència va haver de fer-se efectiva abans

de l'1 de desembre de 2004. Aquesta mesura és una necessitat

urgent i un requisit ineludible per aconseguir l'equitat i la

normalització de la sanitat penitenciària. No obstant això, hi ha

hagut una pràctica paràlisi d'aquesta transferència necessària de

la competència, per la qual cosa aquests fets provoquen la

presentació de la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de Govern

que, en compliment de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de

cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, es procedeixi

a les negociacions oportunes per a l'assumpció de la sanitat

penitenciària pels Serveis de Salut de les Illes Balears de

manera immediata.

Palma, a 8 de setembre de 2016.

La diputada:

Maria Montserrat Seijas i Patiño.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

D)

RGE núm. 12675/16, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per

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

Balears i Mixt, relativa a redacció d'un reglament per

regular les subvencions dirigides a les entitats socials,

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris esmentats a l'enunciat presenten la proposició no

de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Al llarg dels anys 2014 i 2015 els representants dels partits

del Parlament de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de

l’Ajuntament de Palma varen signar amb EAPN-IB els Pactes

per a la Inclusió Social, uns acords on es reconeix el paper

cabdal de les entitats socials en el nostre model de benestar i la
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necessitat d’impulsar i concretar mesures per millorar la

situació d’aquestes entitats i de les persones que atenen.

Per tal d’anar avançant en les demandes expressades en els

pactes, es creà una comissió de seguiment per a cada un dels

pactes signats. La comissió del pacte signat al Parlament de les

Illes Balears acordà que un dels temes més importants a

abordar és el de la gestió de les subvencions i els contractes per

part de les administracions públiques. En aquest sentit, i com

a primera passa, es varen promoure unes jornades amb la

participació de tècnics de les administracions públiques i també

de les entitats on es poguessin posar en comú els problemes i

les possibles solucions relacionats amb les subvencions.

L’objectiu principal d’aquesta jornada va ser poder exposar

les dificultats amb què es troben les entitats davant les diferents

convocatòries de subvencions, tractar d’arribar a solucions

consensuades amb experts i tècnics de les administracions i

disposar d’un marc que pugui ser la base per formular una

proposta no de llei a la Comissió d’Assumptes Socials del

Parlament de les Illes Balears.

A mode de resum les conclusions de les Jornades van ser les

següents:

1. Cal deixar les subvencions per a projectes nous, no per a

serveis socials que s’han convertit en imprescindibles per a

la població. No s’han de prestar serveis públics a través de

subvencions.

2. Les convocatòries de subvencions han de sortir i

concedir-se abans que comenci el període d’implementació.

3. Les subvencions a entitats socials han de pagar-se

anticipadament mitjançant bestretes sense aval, amb un

percentatge econòmic important abans de l’inici de

l’activitat i, en qualsevol cas, abans de finalitzar l’activitat

subvencionada.

4. Les convocatòries de subvencions a les entitats socials han

de poder subvencionar el 100% del projecte presentat i

redactar les bases per tal que, si la subvenció és menor que

el solAlicitat, sigui possible la reformulació sense disminució

de la quantitat proposada.

5. És necessari dur a terme la redacció d’una instrucció que

serveixi com a manual general de justificació de

subvencions d’acció social, i, en general, de projectes

dirigits a colAlectius vulnerables.

6. Que aquest reglament i instrucció sobre les subvencions al

tercer sector es redactin amb la participació de les entitats

socials.

7. Que a la futura Llei del tercer sector s’inclogui el

compliment del reglament esmentat i, com a obligatòria, la

participació de les entitats en la redacció dels Plans

Estratègics de subvencions dirigides a colAlectius

vulnerables, i en la redacció de les seves bases reguladores,

per tal que els projectes que se subvencionin contemplin les

necessitats reals i les especials característiques dels

colAlectius amb els quals fan feina.

8. Millorar la coordinació entre el Govern, les entitats del

tercer sector i les administracions.

A la llum de les conclusions de la jornada celebrada dia 10

de juny de 2016, els grups parlamentaris sotasignants presenten

la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a redactar el més aviat possible un reglament per

regular les subvencions dirigides a les entitats socials de les

Illes Balears, comptant amb la seva participació incloent en

aquest document quines són les obligacions de l'administració

i quines són les de les entitats.

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

Balears a solAlicitar al Govern de l’Estat que tenguin en compte

les entitats socials en la redacció del Reglament de la Llei de

subvencions que a nivell estatal s’està redactant.

Palma, a 14 de setembre de 2016.

Els diputats:

Jaume Garau i Salas.

Sílvia Tur i Ribas.

Els portaveus:

Andreu Alcover i Ordinas.

Margarita Prohens i Rigo.

Laura Camargo i Fernández.

David Abril i Hervás.

Nel Martí i Llufriu.

Jaume Font i Barceló.

Xavier Pericay i Hosta.

E)

RGE núm. 12723/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de personal de suport als centres escolars,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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 de Cultura, Educació

i Esports.

Aquest curs escolar 2016-2017 s’ha iniciat amb importants

mancances de planificació i recursos de personal de suport

dedicat a cobrir les necessitats especials dels nins i nines de les

Illes Balears a les escoles, principalment auxiliars tècnics

educatius (ATE), pedagogs terapeutes (PT), experts en audició

i llenguatge (AL), intèrprets de sords, personal d’atenció a la

diversitat ...

Aquesta mancança ha originat trastorns a les escoles, als

docents i a les famílies arreu de totes les illes, que han vist com

els infants no disposaven de personal adient per cobrir les

necessitats educatives especials que malauradament han de

menester els seus fills i filles durant la jornada escolar, tant en

els centres públics com en els privats concertats subvencionats

amb fons públics.

Problemes greus com la mancança d’ATE a Mallorca,

personal especialitzat en signes a Eivissa, personal de suport a

Menorca, són exemples d’aquesta situació que hem pogut veure

i sentir per part de la comunitat educativa a l’inici de curs.

Tenint en compte que aquest és un personal imprescindible

per tenir cura adequada d’aquells infants que per les seves

circumstàncies personals estan necessitats d’una ajuda

educativa especial, l’anterior legislatura amb el Partit Popular
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es va incrementar el nombre d’auxiliars tècnics educatius en

plantilla i es millorà la distribució pels centres de les diferents

illes. Així, els 186 ATE que hi havia el curs 2008-2009 es

varen incrementar en 276 el curs 2014-2015.

Tot i això, a més, sabent que sempre poden resultar

insuficients els recursos i que les necessitats poden ser

sobrevingudes al llarg del curs escolar, se va aprovar i dotar la

Conselleria d’Educació d’una borsa complementària i vacant de

places d’ATE per part de la direcció general competent en

funció publica i de la Direcció General de Pressuposts, amb la

voluntat de facilitar la cobertura de les futures necessitats amb

agilitat i sense dependre de processos administratius dilatoris;

borsa que incloïa vacants a totes les illes, i que la Conselleria

d’Educació podia anar emprant i ocupant automàticament en

funció de les noves necessitats.

Per altra banda, també es va incrementar sensiblement el

nombre de personal de suport PT, AD i AL, respecte del

principi de la legislatura. Així, per exemple, al curs 2014-2015

es disposava de 256 especialistes en AL (26 més que el 2011),

512 especialistes PT (45 més que el 2011), entre d’altres.

El Grup Parlamentari Popular, davant les greus mancances

d’aquest curs escolar que s’han de cobrir urgentment, així com

davant la possibilitat de preveure futures necessitats

sobrevingudes, proposa al Parlament de les Illes Balears la

següent

Proposició no de llei

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

de les Illes Balears que incrementi i cobreixi llocs de feina de

personal de suport especialitzat (ATE, PT, AD, AL, …), en

nombre suficient per donar cobertura mínima suficient a tots els

nins i nines amb necessitats especials educatives, durant la seva

jornada escolar, en els centres públics i privats concertats de les

Illes Balears.

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

Balears que creï una borsa complementària d’ATE, amb places

dotades i vacants per a cada illa, a disposició de la Conselleria

d’Educació per a la seva gestió, a fi que pugui cobrir de forma

immediata necessitats sobrevingudes urgents, sense haver

d’esperar els terminis de la tramitació administrativa

corresponent.

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

Balears que proveeixi borses de personal de suport suficient de

totes les categories i especialitats educatives necessàries, per

facilitar la tramitació i la cobertura de les futures necessitats als

centres escolars de les Illes.

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

Balears a dur a terme aquestes actuacions a la major urgència

possible, i en tot cas en el termini màxim d’un mes.

Palma, a 14 de setembre de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Acord d'excepcionar l'article 58.2 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. 

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

23 de setembre de 2016, un cop oïda la Junta de Portaveus en

sessió de dia 14 de setembre de 2016, en relació a no convocar

sessió plenària la setmana del 27 de desembre d'enguany,

acorda d'excepcionar l'article 58.2 de la cambra pel que fa a la

setmana esmentada.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Substitució a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació

Territorial.

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

23 de setembre de 2016, resta assabentada del contingut de

l'escrit RGE núm. 12623/16, complementat amb el RGE núm.

12777/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el

qual es comunica la substitució següent a la comissió

esmentada:

• Olga Ballester i Nebot substitueix Sílvia Tur i Ribas.

Palma, a 23 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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