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detecció i intervenció per tal d'evitar situacions d'assetjament escolar, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (procediment
d'urgència). 3359
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Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'un nou tipus de discapacitat basat en l'especificitat
de les malalties neurodegeneratives i la modificació del barem, davant la Comissió de Salut. 3360

C) RGE núm. 14524/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a implantació del sistema Point Merge System a les
aproximacions de l'Aeroport de Palma de Mallorca, davant la Comissió de Turisme. 3361
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3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 2861/16 a 2865/16, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a reclamacions d'interessos de demora (1 a 5). 3363

B) A les Preguntes RGE núm. 4112/16 a 4115/16, presentades per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a escoles públiques i concertades en aules prefabricades a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 3363

C) A les Preguntes RGE núm. 5624/16 a 5627/16, presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a deute de la Conselleria d'Educació i Universitat (I a IV). 3364

D) A les Preguntes RGE núm. 5998/16 a 6002/16, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a deficiències a l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella (1 a 5). 3364

E) A la InterpelAlació RGE núm. 6261/16, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa
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F) A les Preguntes RGE núm. 7375/16 a 7441/16, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a alumnes nouvinguts matriculats a infantil. 3365

G) A les Preguntes RGE núm. 7509/16 a 7575/16, presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a alumnes nouvinguts matriculats a secundària. 3365

H) A la Pregunta RGE núm. 9330/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a departaments d'anatomia patològica. 3365

I) A la Pregunta RGE núm. 9652/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, maig 2015. 3365

J) A la Pregunta RGE núm. 9653/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, juny 2015. 3366

K) A la Pregunta RGE núm. 9654/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, juliol 2015. 3366

L) A la Pregunta RGE núm. 9655/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, agost 2015. 3366

M) A la Pregunta RGE núm. 9656/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, setembre 2015. 3366

N) A la Pregunta RGE núm. 9657/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, octubre 2015. 3366

O) A la Pregunta RGE núm. 9658/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, novembre 2015. 3367

P) A la Pregunta RGE núm. 9659/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, desembre 2015. 3367

Q) A la Pregunta RGE núm. 9660/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, gener 2016. 3367

R) A la Pregunta RGE núm. 9661/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a empleats públics de Serveis Generals, febrer 2016. 3367

S) A les Preguntes RGE núm. 10243/16 i 10244/16, presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a oferta i nova oferta de formació professional. 3367

T) A les Preguntes RGE núm. 10417/16 i 10418/16, presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a hores lectives dels professors de secundària (I i II). 3367

U) A la Pregunta RGE núm. 10997/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a separació de les aigües depurades a la depuradora d'Eivissa. 3368

V) A la Pregunta RGE núm. 10998/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alfals subvencionat. 3368

W) A la Pregunta RGE núm. 10999/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llavor certificada. 3368

X) A la Pregunta RGE núm. 11002/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de lluita contra la precarietat laboral. 3368
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona
sessió de dia 27 de setembre de 2016, aprovà les Resolucions
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.

Palma, a 14 d'octubre de 2016
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

1. 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.

2. 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, coordinats pels consells
insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reivindicant la negociació del REB amb el
Govern de l’Estat i, en aquest sentit, encoratja a continuar
dialogant amb tots els partits polítics, entitats econòmiques i
socials, per tal de confeccionar una proposta consensuada d’un
règim especial per a les Illes Balears que introdueixi, també,
l’aspecte fiscal i l’atenció a la doble i triple insularitat.

4. 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.

5. 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 tant, el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut que
informi a la Comissió de Salut del Parlament, en un termini
màxim de tres mesos, de les mesures a adoptar per tal que no
es repeteixin les situacions denunciades tant a centres de salut
com a urgències.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar el Servei d’Urgències de Can Misses
d’Eivissa.

7. El Parlament de les Illes Balears, dins el marc de la seva
política de transparència i bon govern, insta el Govern de les
Illes Balears a donar difusió de l’avantprojecte de pressuposts
de 2017 corresponent a les previsions d’inversions, amb la
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, el personal directiu i la 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 un Pla de participació ciutadana que s’hauria de posar
en marxa dins el primer trimestre de 2017.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els mecanismes necessaris, mitjançant la
modificació de la Llei de coordinació de policies locals i en
l’àmbit de la seva competència, per donar estabilitat a les
plantilles de policies locals, així com a cercar amb les altres
administracions, si escau, una solució d’estabilitat en els
policies locals interins de les Illes Balears.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el programa PROPER de promoció de
l’autonomia personal, conjuntament amb els consells insulars
i els ajuntaments.

14. 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.

15. 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.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura
i consolidada amb el govern actual, en la gestió per a la
recepció i la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella;
i a treballar en la posada en marxa d’una xarxa de distribució
de l’aigua en alta.
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17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar davant el Govern d’Espanya un canvi en la
llei estatal que permeti el soterrament de les línies d’alta tensió
en rústic, tenint en compte les limitacions territorials de les
illes; així com a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
a determinar una solució, de manera consensuada i alternativa
a la proposada per la companyia Red Eléctrica, que redueixi
notablement l’impacte mediambiental i paisatgístic en el cas
d’Es Fornàs a l’illa d’Eivissa.

18. 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 com ha succeït l’estiu de 2016.

19. 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.

20. 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.

21. El Parlament de les Illes Balears constata que la precarietat
laboral és una constant a les nostres illes malgrat que 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 ni els beneficis econòmics derivats de la
principal indústria de les Illes Balears.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’un
rescat farmacològic per als ciutadans i les ciutadanes que no es
poden comprar les medicines, i insta el Govern a emprendre
accions adequades perquè els pensionistes no paguin els
excedents del copagament farmacèutic.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar per la transparència en les llistes d’espera.

27. 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.

28. 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.

29. 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, a
revisar i fer complir els plecs del contracte.

30. 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.

31. 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.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la seva pàgina web els estudis que hagi
encarregat.

33. 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 una inspecció efectius de les ocupacions
privades en zones de domini públic marítimoterrestre, garantint
l’ús públic per damunt d’interessos particulars.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l'elaboració de nous parcs naturals, a
ampliar els parcs naturals existents (Cabrera, Dragonera, Parc
de Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc.), a recuperar el de
Llevant de Mallorca i el de Cala d’Hort d’Eivissa, dotant-los
d’un finançament suficient, a recuperar les plantilles de
vigilància i conservació que foren acomiadades la darrera
legislatura, i a elaborar els corresponents plans rectors d’ús i
gestió.

35. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme al llarg de 2017 una nova llei de benestar animal, on
desaparegui qualsevol excepció que impliqui maltractament
animal, adaptada a la realitat social actual de les Illes Balears
en matèria de benestar animal.

36. 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;  a
vetllar, en compliment de les seves competències, per la millora
del servei i a renegociar amb les empreses concessionàries les
seves condicions.

37. 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, preveient les millores que han de recollir.

38. 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
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reiterats o posada en perill dels usuaris, a procedir a la seva
rescissió de forma immediata.

39. 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. 

40. 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, establint, a
l’hora de concedir ajudes o subvencions, criteris de
transparència, lliure concurrència, objectivitat, mèrit i capacitat.

41. 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.

42. 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.

43. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme les actuacions legislatives necessàries per aprovar una
llei de residus que permeti augmentar la inspecció i el control
dels residus.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació del Consell de la Cultura, realitzant
prèviament un procés de recollida de dades, per tal de
treballar-les amb els sectors públic i privat mitjançant un procés
participatiu a les diferents illes, amb els consells insulars, els
ajuntaments i els sectors culturals afectats, per concloure amb
el Pla de la Cultura i la posterior constitució del Consell de la
Cultura.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

51. 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 sectors implicats.

52. 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.

53. 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, la
promoció, la distribució, la difusió de continguts culturals, que
inclogui la rehabilitació i la 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.

54. 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.

55. 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.

56. 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.

57. 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.
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58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar de
recursos materials i humans 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 Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera,
entenent aquests espais com un recurs principal i prioritari de
sostenibilitat territorial, social i econòmica.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar, d’acord amb allò recollit a l’article 32.17 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.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si pertoca, a iniciar la via judicial pels
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.

61. 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.

62. 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 sobreendeutament de persones físiques i famílies, per causes
sobrevingudes, prioritàriament en relació amb els deutes
derivats de l'habitatge habitual.

63. El Parlament de les Illes Balears 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.

64. 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, i,
així mateix, a concertar programes d’atenció a persones
incapacitades judicialment.

65. 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, la percepció de la imatge pública de les policies
locals de les Illes Balears, la qualitat de la formació i la
prestació del servei policial i les relacions amb la ciutadania.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar el pressupost de l’Institut Balear de la Dona per
implementar la Llei d’igualtat i garantir l’aplicació del futur
pacte contra les violències masclistes.

67. 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 continuar oferint aquesta acollida, si escau, augmentant
places, en cas que s’incrementi la quota espanyola en el marc
de la Unió Europea.

68. 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).

69. El Parlament de les Illes Balears constata l’empitjorament
de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores
de l’aeroport de Palma, tot i ser el més rendible de tota la xarxa
d’aeroports de l’Estat, i insta AENA i el Ministeri de Foment
a assegurar la subrogació del personal en els casos de traspàs
d’empreses, així com a aplicar clàusules socials i laborals als
contractes i a les concessions dels aeroports de les Illes.

70. 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.

71. 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, a
recuperar part del teixit destruït per la deslocalització, a atreure
activitat industrial deslocalitzada d'altres regions que estigui
connectada al sector primari, entre d'altres.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar l’ús de l’antic 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.

73. 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 i guàrdies civils que l'illa d'Eivissa ha perdut
des de 2011 així com també a elaborar un pla de seguretat per
a aquesta illa.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la partida pressupostària d'Innovació per
a l'Idispa en els pressupost de 2017.

75. 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
situar-la dins la mitjana estatal d'inversió per alumne
universitari.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària del Fons de
Cooperació Local de forma progressiva durant la legislatura
d’acord amb les disponibilitats financeres, i a revisar alguns
dels criteris de repartiment del fons.
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77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir les obligacions legals amb els consells
insulars, com són 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 als Consells de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, en atenció a l'article 70 de l'Estatut
d'Autonomia, de forma consensuada, al llarg de la legislatura;
i a introduir una partida per començar a pagar les bestretes en
els comptes de 2017, segons la disposició addicional segona de
la Llei de finançament dels consells insulars.

78. 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 litoral, cogestió
portuària i ports d'interès general, sempre que es millori el
sistema de finançament i estiguin ben dotades.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Ministeri d'Hisenda que modifiqui la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local, per tal de flexibilitzar les restriccions
de creació de places als ajuntaments de les Illes Balears.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins el Pla d'Infraestructures els projectes
d'execució de l'inici de les obres per construir una escola nova
als municipis de Campos, Caimari i Santa Margalida al nucli de
Can Picafort, l’ampliació de l’escola de Porreres, 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.

81. 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.

82. 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 modificar-la.

83. 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.

84. 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.

85. 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 30 euros per als vols interilles.

86. 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.

87. 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.

88. 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
de l’Arenal d’en Castell-Macaret-Addaia, i insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar els seus recursos materials,
humans i logístics.

89. 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.

90. 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.

91. 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.

92. 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.

93. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport 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.

94. 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.

95. 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.

96. 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.

97. 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.
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98. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
reinstaurar la figura del Defensor de l'Usuari del Sistema de
Salut, 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 el 2017 el
Defensor de l'Usuari del Sistema de Salut de Illes Balears,
d’acord amb la Llei 5/2003.

99. 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.

100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
crear un grup de treball entre els ajuntaments/consells i el
Govern per impulsar la unificació dels registres de casos
relatius als serveis socials, dins el marc de les competències
que estableix la Llei de serveis socials.

101. 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-lo 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.

102. 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;  2) en coordinació amb
els consells insulars, realitzar les inversions necessàries en
seguretat, manteniment i neteja de les carreteres de les Illes
amb especial esment en les rutes cicloturístiques i en
l'eliminació dels anomenats “punts negres”; i 3) solAlicitar al
Govern de l’Estat que es revisin els criteris per imposar l’ús del
tacògraf, de tal manera que les illes de Menorca i Eivissa en
quedin exemptes com Formentera.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que faci públic un catàleg complet dels habitatges socials
existents a la comunitat.

104. 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.

105. 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
suficients i adequats per al Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera, de forma que possibilitin la seva
correcta vigilància i conservació, i, així mateix, per al control
del fondeig sobre posidònia a les zones LIC més sensibles de
l'illa de Formentera.

106. 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.

107. 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.

108. 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, de Menorca i de 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.

109. 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.

110. 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 la dotació dels serveis públics que presten
les institucions públiques de les Illes Balears a la ciutadania.

111. 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.

112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la recuperació de drets dels
empleats públics, a millorar la funció pública i a garantir el
reglament d’ús del català a l’administració autonòmica.

113. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç que ha
fet i fa el Govern de les Illes Balears per fomentar
l’apoderament de les dones 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.
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114. 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 de 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.

115. 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.

116. 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 de producció pròpia) 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.

117. 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 de
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%.

118. 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 per al sector.

119. 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 d’esmenar les deficiències del
Teatre d’Es Born de Ciutadella i que finalment es pugui
utilitzar.

120. El Parlament de les Illes Balears constata i estalona el
suport que ha donat i dóna el Govern de les Illes Balears a la
candidatura de "Menorca Talaiòtica" per ser nomenada per la
UNESCO patrimoni mundial.

121. 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.

122. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per redactar el projecte del Conservatori de
Música de Menorca.

123. 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
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.

124. 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.

125. 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.

126. 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 que continuarà
treballant per millorar la situació educativa.

127. 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.

128. 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
a continuar amb les inversions en residències públiques per
adaptar-les als requisits imprescindibles per poder atendre més
persones dependents.

129. 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.
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130. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de
les llistes d’espera a les intervencions quirúrgiques, a 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.

131. 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.

132. 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, no s’ha condonat el deute 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 a 2017,
almenys a la mitjana de l’Estat espanyol.

133. 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.

134. 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.

135. 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.

136. 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.

137. 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 aquesta legislatura.

138. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arribar a un pacte per la indústria amb els agents
socials i econòmics implicats i els grups parlamentaris previ 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
amb connexió amb el sector primari i ajudi a la consolidació i
la diversificació del model econòmic, tot augmentant la
competitivitat i la productivitat de les 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.

139. 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, les barriades i les
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.

140. 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.

141. 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.

142. 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 a 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.

143. 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 d’abril, de la renta social garantida.
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144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant el Govern d’Espanya un canvi
en la llei estatal que permeti el soterrament de les línies d’alta
tensió en rústic, tenint en compte les limitacions territorials de
les illes; així com a instar la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat a determinar una solució, de manera consensuada i
alternativa a la proposada per la companyia Red Eléctrica, que
redueixi notablement l’impacte ambiental i paisatgístic en el
cas d’Es Fornàs a l’illa d’Eivissa.

145. 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.

146. 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 una gestió de l'aigua individualitzada
per illes, que permeti una gestió més àgil a l'hora de resoldre
aquests problemes.

A la seu del Parlament,10 d'octubre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera

sessió de dia 27 de setembre de 2016, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 12020/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria sanitària.

Actuà com a interpelAlant el diputat Vicent Serra i Ferrer i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9152/16,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a concertació de serveis públics.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió de dia 27 de setembre de 2016, debaté les preguntes que
es relacionen a continuació:

A) RGE núm. 13408/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recaptació del cànon de
sanejament, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

B) RGE núm. 13412/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  depuradora de
Cala Tarida, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

C) RGE núm. 13413/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
devolució de les bestretes als consells insulars, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

D) RGE núm. 13414/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de conjuntura
econòmica elaborat per la CAEB, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

E) RGE núm. 13415/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
desplaçaments als clubs esportius, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.

F) RGE núm. 13416/16, de la diputada Sra Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar
a Eivissa, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

G) 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, que contestà la consellera de Serveis Socials i
Cooperació.

H) RGE núm. 13418/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesions al
Codi Ètic, que contestà la consellera de Transparència, Cultura
i Esports.
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I) RGE núm. 13430/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
estimació objectiva de l'impost de turisme sostenible, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

J) RGE núm. 13431/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a línia
d'autobús a Valldemossa, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

K) RGE núm. 13458/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a participació del Govern en la decisió de la CAIB d'arxivar la
causa dels casos de presumpta corrupció de l'expresident Jaume
Matas i Palou, que contestà la consellera de Presidència.

L) 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, que contestà la
consellera de Salut.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

M) RGE núm. 13541/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a béns culturals i obres artístiques de la Fundació Sa Nostra,
que contestà la consellera de Transparència, Cultura i Esports.

N) RGE núm. 13547/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes sanitàries, que
contestà la consellera de Salut.

O) RGE núm. 13552/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament a
l'Advocacia de la comunitat autònoma, que contestà la
consellera de Presidència.

P) RGE núm. 13549/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paràmetres de transparència del Govern, que contestà la
consellera de Transparència, Cultura i Esports.

Q) RGE núm. 13555/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a execució
de l'estudi de viabilitat del Centre BIT Eivissa, que contestà el
vicepresident i conseller de Recerca, Innovació i Turisme.

R) RGE núm. 13556/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pagament
al servei d'ambulàncies, que contestà la consellera de Salut.

S) RGE núm. 13557/16, de la diputada María Montserrat Seijas
i patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
facturació a tercers en el Servei de Salut de les Illes Balears,
que contestà la consellera de Salut.

T) RGE núm. 13548/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament
de la gerent de l'IBAVI, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

U) RGE núm. 13550/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració dels
distints càrrecs del SOIB, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.

V) RGE núm. 13551/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació
ciutadana en l'elaboració dels pressuposts, que contestà la
consellera de Transparència, Cultura i Esports.

W) RGE núm. 13554/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vaga d'SFM, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

X) RGE núm. 13432/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei de
cuina de Son Espases, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

Y) RGE núm. 13558/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
ocupacions del domini públic, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Z) RGE núm. 13399/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a aulari dels Prínceps d'Espanya, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

AA) RGE núm. 13501/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acord polític d'esquerres,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AB) RGE núm. 13542/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a millora de l'atenció a la cronicitat, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AC) RGE núm. 13553/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució dels
director de l'Advocacia de la CAIB, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió

de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 1, 5 a 8, 10, 11, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 30 a 33, 36 a
43, 45 i 47 a 50 (RGE núm. 13420/16), del Grup Parlamentari
Popular, relatives al Debat sobre l'orientació política general
del Govern, amb els resultats següents: 
• Proposta 25: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra

27 i abstencions 6.
• Propostes 1, 32 i 38: vots emesos 57, vots a favor 21, vots

en contra 32 i abstencions 4.
• Proposta 19: vots emesos 57, vots a favor 21, vots en contra

32 i abstencions 4.
• Propostes 8, 16, 39, 48 i 50: vots emesos 57, vots a favor

21, vots en contra 33 i abstencions 3.
• Proposta 10, 15 i 27: vots emesos 57, vots a favor 22, vots

en contra 32 i abstencions 3.
• Propostes 6 i 47: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en

contra 31 i abstencions 1.
• Propostes 5, 7, 11, 31, 33, 36, 40, 42, 43, 45 i 49: vots

emesos 57, vots a favor 24, vots en contra 33 i abstencions
0.

• Propostes 24, 30, 37 i 41: vots emesos 57, vots a favor 25,
vots en contra 32 i abstencions 0.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió

de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 6, 4 i 22 (RGE núm. 13429/16), del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives al Debat sobre
l'orientació política general del Govern, amb els resultats
següents: 
• Proposta 6: vots emesos 56, vots a favor 9, vots en contra

47 i abstencions 0.
• Proposta 4: vots emesos 57, vots a favor 16, vots en contra

40 i abstencions 1.
• Proposta 22: vots emesos 57, vots a favor 20, vots en contra

37 i abstencions 0.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió

de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 5, 3, 4 i 13 (RGE núm. 13411/16), del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives al

Debat sobre l'orientació política general del Govern, amb els
resultats següents: 
• Proposta 5: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra

32 i abstencions 20.
• Proposta 3: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra

51 i abstencions 1.
• Proposta 4: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra

52 i abstencions 0.
• Proposta 13: vots emesos 57, vots a favor 24, vots en contra

33 i abstencions 0.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió

de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 3, 4, 7, 9 i 10 (RGE núm. 13434/16), del Grup
Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía),
relatives al Debat sobre l'orientació política general del Govern,
amb els resultats següents: 
• Propostes 7 i 10: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en

contra 33 i abstencions 0.
• Propostes 4 i 9: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en

contra 32 i abstencions 0.
• Proposta 3: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra

32 i abstencions 0.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

d'octubre de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 10211/16, del
Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía), relativa a política lingüística del Govern en
matèria d'ensenyament, amb el resultat següent: 
• Punts 1 i 4: vots emesos 49, vots a favor 20, vots en contra

29 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 51, vots a favor 21, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 52, vots a favor 20, vots en contra 29

i abstencions 3.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia

i Mobilitat, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la resolució aprovada de la Moció RGE núm.
8531/15, relativa a Pla contra desnonaments.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, qui informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Vicepresident i conseller de

Recerca, Innovació i Turisme, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la resolució aprovada de la
Proposició no de llei RGE núm. 8461/15, relativa a estudi
per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un
servei de qualitat.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident i conseller de Recerca, Innovació i Turisme, qui
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia

i Mobilitat, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la resolució aprovada de la Moció RGE núm.
9927/15, relativa a rescat energètic.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, qui informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença del Sr. Vicepresident i conseller de

Recerca, Innovació i Turisme, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la resolució aprovada de la
Moció RGE núm. 1970/16, relativa a nou model de
reconversió turístic.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident i conseller de Recerca, Innovació i Turisme, qui
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Debat sobre l'orientació política general del Govern.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 20 i 21 de setembre de 2016, es va substanciar el debat
sobre l'orientació política general del Govern.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 13432/16 i 13399/16.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió de dia 27 de setembre de 2016, quedaren ajornades les
preguntes esmentades, dels diputats Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i del diputat Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a servei de cuina de Son Espases i a
aulari dels Prínceps d'Espanya, respectivament, atesa la petició
del Govern amb motiu de l'absència de la presidenta del
Govern (RGE núm 13498/16). 

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 9250/16, relativa a
anuncis discriminatoris, amb les esmenes RGE núm. 14323/16
i 14324/16, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Inspecció de Treball
i Seguretat Social a fer retirar els anuncis discriminatoris
d’ofertes laborals, així com a sancionar les empreses que els
promouen i se’n beneficien.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i els agents
socials a vetllar pel compliment de la normativa comunitària en
matèria de discriminació, especialment la directiva 78/2000/CE
de 29 de juny.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir vetllant pel compliment de la normativa en
matèria de discriminació laboral, formalitzant mitjançant un
protocol el procediment de coordinació entre el SOIB, la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i l’IBDona, per a la
detecció i la denúncia de casos de discriminació laboral per raó
de gènere.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar una campanya per informar i explicar
els canals a seguir en els casos en què un particular detecti
ofertes que puguin contenir elements de discriminació per raó
de sexe, edat, religió, llengua o ètnia, origen racial o altres
motius de discriminació.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2016.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enric Casasnovas i Peiró.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 10366/16, relativa a
rebuig al TTIP i altres acords internacionals de comerç i
inversions similars, com el CETA i el TISA, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears es declara contrari al TTIP,
al CETA i al TISA, per no garantir la protecció dels drets i
interessos de la ciutadania de les Illes, en matèria de salut,
ocupació, agricultura, cultura, comerç, medi ambient i
contractació pública, entre altres, i així ho farà saber a l’Estat
i a les institucions de la UE: Comissió, Parlament Europeu i
Consell.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
en el marc del Consell Europeu, a no autoritzar la firma de
l'acord ni autoritzar la conclusió de l'Acord Econòmic i
Comercial Global (CETA).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que refusi qualsevol aplicació provisional de l'Acord Econòmic
i Comercial Global (CETA). Insta així mateix el Govern
espanyol a demanar un dictamen al Tribunal de Justícia de la
Unió Europea sobre la compatibilitat del CETA, el TTIP i el
TISA amb la normativa de la UE.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
defensar en el marc dels debats del Consell Europeu que el
CETA sigui qualificat d’acord mixt, necessitant així que cada
estat ratifiqui també l'acord.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Economia i Competitivitat que disposicions com la ISDS o la
ICS no siguin incloses en cap proper tractat de comerç o
inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.
Al mateix temps, insta el Govern de l'Estat a impulsar
polítiques internacionals i de cooperació que permetin el
desenvolupament de sistemes judicials robustos, imparcials i
independents arreu del món, per tal de garantir una protecció
judicial efectiva dels drets de tothom, fent així innecessari els
tribunals arbitrals mencionats. Així mateix instarà el mateix
ministeri a evitar la participació directa o indirecta de les
empreses transnacionals, a través de qualsevol tipus
d'organisme o lobbies, en els processos reguladors o normatius
de la UE i els seus estats membres en relació amb temes
socials, laborals, sanitaris, mediambientals o de qualsevol altra
matèria. Els ens reguladors públics podran en tot cas establir
consultes no discriminatòries amb organitzacions
democràtiques de la societat civil.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja les mesures de
persecució de les persones que filtren informació rellevant per
a l’interès i el benestar de la societat, com ara l’anomenada Llei
mordassa o, a l'àmbit europeu, la recent Directiva sobre
informació secreta de les empreses, ja que aquestes mesures no
fan més que degradar dos elements bàsics de qualsevol sistema
democràtic, consagrats a la Constitució i als convenis
internacionals de protecció dels Drets Humans, com són la
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llibertat d’expressió i d’informació.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb la Proposició no de llei RGE núm.
7081/15 i afegir a la comissió d'estudi sobre el TTIP
recentment creada l'estudi del CETA i el TISA, per tal de
conèixer l'impacte que podrien tenir aquests tractats sobre les
Illes Balears, en matèria laboral, sanitària, social, ambiental i
de protecció dels consumidors, entre d’altres.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2016.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enric Casasnovas i Peiró.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2016, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11779/16,
relativa a esmenes als Pressuposts generals de l'Estat, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a:

1. Complir els compromisos adquirits amb la comunitat
autònoma de les Illes Balears el passat mes de desembre de
2015 per a l'anualitat 2016 i procedir a iniciar, sense més
dilació, els expedients pressupostaris necessaris per dotar la
comunitat autònoma de les Illes Balears de 106,2 milions
d'euros en els pressupostos generals de l'Estat per al 2016.
2. Iniciar els treballs per a l'elaboració d'un nou sistema de
finançament autonòmic consensuat amb els altres grups
parlamentaris i les comunitats i ciutats autònomes, basat en
els següents criteris: equitat, solidaritat, ordinalitat.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2016.
La secretària el funcions de la comissió:
Sílvia Limones i Costa.
El president de la comissió:
Vicent Serra i Ferrer.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 12003/16, relativa a
progressiva implantació del vehicle elèctric, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi durant els propers sis mesos a fi de
fixar els paràmetres necessaris per a la progressiva implantació
del vehicle elèctric a les empreses de rent a car, per a
l’elaboració del qual es comptarà amb les diferents aportacions
que es realitzin des de les diferents associacions d’empreses de
rent a car.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a, en
colAlaboració amb els diferents ajuntaments, estudiar i
incentivar la progressiva implantació del taxis elèctrics en els
nostres municipis, tot això en colAlaboració amb les diferents
associacions del sector de taxi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar invertint en la implantació d’una xarxa
extensa i suficient de punts de recarrega per a vehicles elèctrics
que permeti a qualsevol ciutadà o turista la tranquilAlitat i la
seguretat de poder utilitzar el seu vehicle elèctric amb les
mateixes garanties que els vehicles no elèctrics actuals.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 12002/16, relativa a
creació d'un catàleg d'instalAlacions i prestacions públiques
per facilitar l'estada a persones amb discapacitat, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un catàleg d’instalAlacions i prestacions
públiques i privades que facilitin l’estada de les persones amb
discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar de manera específica el turisme inclusiu
a la nostra comunitat autònoma per tal de reposicionar les Illes
Balears com a destinació de referència mundial.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Oliver i Sagreras.
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 d'octubre de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 9382/16, relativa a
creació d'una línia específica ISBA per a la creació d'empreses
de base tecnològica, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que l'IDI

i la fundació BIP continuïn assessorant les empreses de base
tecnològica.

A la seu del Parlament, 18 d'octubre de 2016.
El secretari de la comissió:
Alberto Jarabo i Vicente.
El president de la comissió:
Enric Casanova i Peiró.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9177/16, relativa a respecte dels drets humans dels
ciutadans balears que compleixen pena de presó a l'estranger,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar el suport dels ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears que es troben complint penes de presó a
l’estranger mitjançant la signatura de convenis de colAlaboració
amb les entitats socials que hi treballen a l’àmbit dels drets
humans.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir acords amb les cadenes hoteleres i d’altres
empreses balears que operen a l’estranger per tal d’establir
colAlaboració i suport a les entitats socials que treballen a favor
dels drets humans de la població reclusa a l’estranger entre les
ciutadanes i els ciutadans espanyols.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que dugui les accions oportunes per tal que es garanteixi el
respecte dels drets humans de les persones que compleixen
penes de presó a l’estranger i impulsi el seu trasllat, en el marc
dels acords bilaterals, per tal que puguin complir la resta de la
condemna en presons situades en territori espanyol i,
preferentment, que els ciutadans i les ciutadanes de Balears
puguin complir les seves penes a la nostra comunitat.

A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2016.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.

La presidenta en funcions de la comissió:
María José Ribas i Ribas.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2016, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 12557/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció d'imposts a les rendes
baixes, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots a favor 4,
vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de
2016, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10369/16, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en defensa del
dret a la llibertat religiosa, amb el resultat següent:

Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 2.
Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Punt 3: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 1.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 14566/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral
de les Illes Balears.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
 D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris MÉS
per Menorca i MÉS per Mallorca presenten la proposició de llei
següent.

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,  estableix a l’article
41, de la composició i el règim electoral a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que “Una llei del Parlament,
aprovada per majoria qualificada de dos terços, regularà el total
de diputats que l’han d’integrar, el nombre de diputats que ha
de correspondre elegir a cada una de les circumscripcions
electorals i les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat que
els afectin.”

En compliment del que estableix l’Estatut d’Autonomia, la
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, regula les eleccions al
Parlament de les Illes Balears, sens perjudici del que disposi la
legislació estatal al respecte.

Des de l’any d’aprovació de la Llei electoral de 1986 s’han
produït molts canvis sociopolítics que obliguen les institucions
públiques i els partits polítics a traslladar al sistema electoral
majors quotes de participació, transparència i eficiència.

La present proposició de llei vol aportar major participació
i transparència a les institucions democràtiques. En concret,
s’incorporen majors garanties per a la independència de la
Junta Electoral; s’elimina el tall del 5% per accedir al
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars; se
substitueix l’actual sistema de distribució d’escons regit per la
Llei d’Hondt per un sistema més proporcional; es modifica el
tradicional sistema de mailing i subvenció pública; i, finalment,
es modifica la distribució del temps gratuït de propaganda
electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública.

Article 1

Es modifica l'article 7.1.b. de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que queda amb el següent contingut:

"b) Dos vocals, catedràtics o professors titulats de dret
en actiu, o juristes de reconegut prestigi amb més de 10
anys d'exercici professional, que tinguin la condició política
de ciutadans de les Illes Balears, designats a proposta
conjunta dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes
Balears.

La condició de vocal és incompatible amb els càrrecs
següents:

• Diputats del Parlament de les Illes Balears, del
Parlament Europeu o membres de les Corts Generals.
• Membres del Govern, alts càrrecs polític o qualsevol
altre càrrec que impliqui mandat representatiu de l'Estat,
les comunitats autònomes, els consells insulars o les
entitats locals.
• Membres dels òrgans superiors de direcció de partits
polítics.
• Candidats en els processos electorals a les Illes
Balears."

Article 2

L’apartat 4 de l’article 12 de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, se substitueix pel següent redactat:

"4. Als efectes de l’atribució d’escons no seran tingudes en
compte aquelles candidatures que no haguessin obtingut,
almenys, el 3% dels vots vàlids emesos en la
circumscripció."

Article 3

L’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 7/2009, d'11 de
desembre, electoral dels Consells Insulars, se substitueix pel
següent redactat:

"3. A l’efecte de l’atribució de les places de consellers
electes no s’han de tenir en compte les candidatures que no
hagin obtingut almenys el 3% dels vots vàlids emesos en la
circumscripció electoral corresponent."

Article 4

Es modifica l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que queda amb el següent contingut:

"2. El Govern assegura la disponibilitat de paperetes i
sobres de votació. Les trameses de correu massiu
sufragades amb recursos públics es limitaran a una per llar,
en la qual s'inclourà la informació de totes les candidatures
al Parlament i als consells insulars que s'hi presenten."

Article 5

Es modifica l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:

"1. La comunitat autònoma subvencionarà les despeses
electorals d'acord amb els criteris següents:

a) El Parlament de les Illes Balears aprovarà una partida
única en concepte de subvenció electoral a les candidatures
al Parlament.
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b) La partida única destinada a subvencionar les
eleccions a la comunitat autònoma es distribuirà entre les 4
circumscripcions electorals, de forma proporcional al cens
electoral.

c) La partida de subvenció electoral corresponent a cada
circumscripció es distribuirà a parts iguals entre totes les
candidatures d'aquella circumscripció que, reconegudes per
la Junta Electoral, participen del procés electoral de la
comunitat autònoma."

Article 6

Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 29 de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Article 7

Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 7/2009, d’11
de desembre, electoral dels Consells Insulars, que queda amb
el següent contingut:

"1. La comunitat autònoma subvencionarà les despeses
electorals d'acord amb els criteris següents:

a) El Parlament de les Illes Balears aprovarà una partida
única en concepte de subvenció electoral a les candidatures
als consells insulars.

b) La partida única destinada a subvencionar les
eleccions als consells insulars es distribuirà entre les 4
circumscripcions electorals, de forma proporcional al cens
electoral.

c) La partida de subvenció electoral corresponent a cada
circumscripció es distribuirà a parts iguals entre totes les
candidatures d'aquella circumscripció que, reconegudes per
la Junta Electoral, participen del procés electoral."

Article 8

Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 10 de la Llei 7/2009,
d’11 de desembre, electoral dels Consells Insulars.

Article 9

Es modifica l'apartat 1 de l'article 30 de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears:

"1. La comunitat autònoma concedirà acomptes de les
subvencions esmentades a l'article anterior a totes les
candidatures que concorrin a la convocatòria electoral, per
una quantitat màxima del 30% de la subvenció que els
correspongui."

Article 10

Es modifica l'article 23 de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears:

"Article 23. La distribució del temps gratuït de propaganda
electoral a cada mitjà de comunicació de titularitat pública
i en els distints àmbits de programació que aquests tinguin
s'efectuarà sempre d'acord amb un criteri igualitari entre
totes les candidatures que concorrin a la convocatòria
electoral."

Article 11

Es modifica l'article 24 de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears:

"Article 24

Per determinar el moment i l'ordre d'emissió dels espais
gratuïts de propaganda electoral al què tenen dret les
candidatures participants a les eleccions, d'acord amb el que
es preveu en aquesta llei, la Junta Electoral de les Illes
Balears tindrà en compte les seves preferències i, en cas de
desacord, el repartiment es farà per sorteig.

Disposició final

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 d'octubre de 2016.
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu.
David Abril i Hervás.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 14567/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
 D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca presenta la proposició de llei següent.

La Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la Iniciativa
Legislativa Popular a les Illes Balears, regula la forma de
participació legislativa dels ciutadans i les ciutadanes a la
comunitat autònoma, a l’empara de la previsió establerta a
l’article 26.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de
1983. Han passat més de 25 anys des de l’aprovació d’aquella
norma, que s’ha demostrat excessivament restrictiva i poc
eficaç.

Durant aquest quart de segle s’han produït importants
canvis en la societat. La ciutadania es mostra descontenta amb
les restriccions i les dificultats per fer efectiu el dret
constitucional i estatutari de participació directa en els afers
públics. Aquesta proposta de reforma de la Llei reguladora de
la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes Balears, a l’empara
de la previsió establerta a l’article 47.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears de 2007, intenta facilitar que
la ciutadania i els grups socials prenguin part en la funció
legislativa, fent més senzilla i menys restrictiva la presentació
d’iniciatives per ser debatudes en el Parlament.
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En l’actualitat, tant la comunitat jurídica com la política
reconeixen la iniciativa legislativa popular com un mecanisme
de participació ciutadana en l’activitat legislativa, entenent per
això la capacitat que determinats ordenaments jurídics donen
a un conjunt de ciutadans per tal que puguin activar i instar la
discussió, amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una
llei.

La iniciativa legislativa popular és un valor afegit al sistema
de democràcia parlamentària, ja que la complementa i la fa més
rica, per tal com permet que determinades demandes socials
que, per les raons que sigui, no queden recollides a l’agenda
política puguin arribar al Parlament, puguin ser-hi discutides i,
en última instància, aprovades.

Des de fa anys, els estudis sobre democràcia i crisi de
representació tendien a subestimar la democràcia directa. No
obstant això, en els últims temps i, especialment, des que va
sorgir del fenomen anomenat moviment 15-M, s’ha fet palesa
la necessitat que les institucions polítiques evolucionin cap a
nous mecanismes de participació si no volen caure en el
descrèdit absolut davant dels ciutadans. L’expressió de la
sobirania popular per mitjà de la representació exclusiva dels
partits polítics, sense cercar alternatives fora d’aquest marc a la
crisi de representació, és un model esgotat.

Amb aquesta llei s’intenta fer un pas més enllà demostrant
que la participació ciutadana és una peça clau en el
funcionament del sistema democràtic i que el Parlament de les
Illes Balears creu en aquest paper decisiu que té el ciutadà.

La proposició de llei preveu per una banda reduir
substancialment el nombre de signatures, i s’amplia el termini
per recollir-les, per poder presentar davant el Parlament una
iniciativa legislativa popular. També es redueixen les
exclusions dels temes que poden ser objecte d’una ILP,
s’amplia l’abast de les persones que poden signar les peticions,
i s’encomana a la Junta Electoral la funció de vetllar pel
procediment de recollida de signatures.

La proposició de llei també inclou la iniciativa legislativa
popular per a la convocatòria de consultes populars, d’acord
amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia i la legislació
corresponent.

D’altra banda, es proposa d’incloure la necessitat de fixar
un termini de tres mesos, per tal que les iniciatives legislatives,
un cop hagin finit els tràmits parlamentaris pertinents, siguin
incloses automàticament a l’ordre del dia de la sessió plenària
i, d’aquesta manera, no es deixi llur inclusió a l’arbitri dels
òrgans de govern del Parlament.

L’experiència de tramitació de les iniciatives legislatives
populars també posa de relleu la necessitat de reforçar la
intervenció dels promotors en el debat de totalitat, com també
en la tramitació posterior de les iniciatives que superin aquest
debat. Per això, aquesta llei reconeix als promotors noves
facultats d’actuació i intervenció, especialment en el treball de
les comissions legislatives.

Finalment, cal destacar el fet que sigui el Parlament qui
dicti, en el termini de sis mesos a comptar de la publicació
d’aquesta llei, les instruccions pertinents per garantir
l’aplicació de la signatura electrònica a la presentació de les
iniciatives populars. Amb el compliment d’aquest requisit, es

facilita notablement l’exercici d’aquest dret de participació
ciutadana.

Article 1

Es modifica l’article 1 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"1. Estan legitimades per exercir la iniciativa legislativa
popular les persones que tenen la condició política de
ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i estan inscrites al Cens
Electoral.

2. També estan legitimades per exercir la iniciativa
legislativa popular, a més de les persones a què fa
referència l'apartat 1, les persones que no estan privades
dels drets polítics, són més grans de setze anys, estan
degudament inscrites com a domiciliades en el padró
d'algun municipi de les Illes Balears i compleixen un dels
requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Ser ciutadans dels estats membres de la Unió

Europea.
c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la

normativa en matèria d'estrangeria."

Article 2

S’elimina l’apartat 4 de l’article 2, de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les
Illes Balears.

Article 3

S’afegeix un nou apartat a l’article 2 de la Llei 4/1991, de
13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Les iniciatives contràries a la Declaració Universal dels
Drets Humans o a la resta de tractats i acords internacionals
sobre drets humans i fonamentals que formin part del nostre
ordenament jurídic, així com aquelles que pretenguin
anulAlar els drets civils, polítics, econòmics, socials o
culturals recollits en els esmentats instruments."

Article 4

Es modifica l’article 3 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"La iniciativa legislativa s’exercirà mitjançant
proposicions de llei subscrites, almenys, per 5.000
signatures de ciutadans que compleixen els requisits
exposats a l’article 1 o, si escau, pel 3% dels electors d’una
circumscripció electoral (Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, per separat), sense que en cap cas no sigui
exigible superar la xifra fixada amb caràcter general."
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Article 5

S’afegeix un nou article 3bis a la Llei 4/1991, de 13 de
març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Es reconeix el dret d’iniciativa legislativa popular per
a la convocatòria de consultes populars de caràcter
referendari, d’acord amb els articles 15 i 31.10 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i en els termes que
estableixi la llei."

Article 6

S’elimina l’apartat g) de l’article 5 de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les
Illes Balears.

Article 7

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 7 de la Llei
4/1991, de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular a les Illes Balears, que queda redactat de la forma
següent:

"2. La comissió promotora, una vegada rebuda la
notificació de l'admissió de la proposició de llei i els
terminis per dur a terme la recollida de signatures, ha de
presentar a la Junta Electoral els plecs necessaris per
recollir signatures. Els plecs han de reproduir el text íntegre
de la proposició de llei, que s'ha d'unir als fulls destinats a
recollir signatures de manera que no en puguin ser separats.
La Junta Electoral ha de segellar i numerar els fulls i ha de
retornar els plecs a la comissió promotora en el termini de
dos dies hàbils.

3. La Junta Electoral, a petició de la comissió promotora,
per raons de caràcter tècnic, pot acordar que aquesta, en
comptes de presentar tots els plecs per recollir signatures
alhora, els pugui anar presentant en grups de plecs
successius i que, per tant, el termini de segellament per a
cada grup de plecs presentat comenci a comptar a partir de
la data de presentació respectiva."

Article 8

Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 4/1991, de
13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les
Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

"4. Poden adquirir la condició de fedataris especials les
persones designades per la Comissió Promotora de més de
divuit anys que jurin o prometin davant la Junta Electoral
d'autenticar les signatures que s'adjunten a la proposició de
llei, sempre que compleixin els requisits següents:

a) No tenir antecedents penals.
b) Estar en plena possessió dels drets civils i polítics.
c) Estar empadronades a les Illes Balears.
En cas de falsedat, els fedataris especials incorreran en

les responsabilitats penals previstes a la llei."

Article 9

Es modifica l’article 9 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que queda redactat de la forma següent:

"1. El temps màxim de recollida de signatures serà de sis
mesos a comptar del dia en què la Junta Electoral li hagi
retornat el primer grup de plecs segellats. La Mesa del
Parlament pot prorrogar aquest termini 60 dies hàbils si hi
concorren causes degudament justificades.

2. Els plecs amb les signatures autenticades, juntament amb
les acreditacions de la inscripció de les persones signants en
el padró municipal o en el cens electoral, s'han de lliurar a
la Junta Electoral dins dels set dies hàbils posteriors al
venciment del termini establert. Altrament, la iniciativa
legislativa popular caduca.

3. La Junta Electoral, una vegada li han estat lliurats els
plecs i les certificacions corresponents, els comprova i fa el
recompte de signatures en un acte públic, al qual han de ser
citades les persones representants de la comissió promotora.
La Junta Electoral declara nulAles les signatures que no
compleixin els requisits que estableixen, les quals no es
computen.

4. Si transcorregut el termini de sis mesos per a la recollida
de signatures sense que s’hagin presentat a la Junta
Electoral el nombre mínim de signatures requerit per
aquesta llei, la proposició de llei decaurà i no es podrà
tornar presentar com a iniciativa popular fins que no hagi
transcorregut un any des del moment de la comunicació de
l’acord per part de la Mesa.

5. La Junta Electoral, si el nombre de signatures vàlides és
igual o superior a l’establert a l’article 3, ho ha de
comunicar, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de
la data de l'acte públic de recompte de signatures, a la Mesa
del Parlament i li ha de trametre els plecs de signatures i les
certificacions indicant el nombre total de les considerades
vàlides."

Article 10

S’afegeix un nou article 9 bis a la Llei 4/1991, de 13 de
març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Correspon a la Junta Electoral vetllar per la regularitat
i el control del procediment de recollida de signatures."

Article 11

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 10 de la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular
a les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Una vegada la proposició de llei ha estat admesa a
tràmit i publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears, la Mesa tindrà tres mesos per incloure-la amb
caràcter prioritari en els assumptes de l’ordre del dia del
ple."

Article 12

Es modifica l’article 11 de la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
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"1. La tramitació parlamentària s'ha de fer d'acord amb el
que estableixen els preceptes del Reglament del Parlament
que regulen el procediment legislatiu, sense perjudici de les
especificitats establertes per la present llei.

2. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió
promotora les dates d’inici i de finiment del termini per al
debat de totalitat de la proposició de llei.

3. Per defensar la proposició de llei en el debat de presa en
consideració davant el Ple del Parlament, la Comissió
Promotora podrà designar un dels seus membres.

4. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el
representant de la comissió promotora té dret a intervenir
després que ho hagin fet els grups parlamentaris que han
presentat esmenes.

Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir
després que ho hagi fet el representant de la comissió
promotora.

5. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar
la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot participar
en la tramitació davant la comissió parlamentària
corresponent per mitjà de les actuacions següents:

a) Ser escoltada en els termes que el Reglament del
Parlament estableix per a les compareixences de les
organitzacions i els grups socials, abans que s’obri el
període de presentació d’esmenes a l’articulat.

b) Proposar compareixences de persones i entitats en el
tràmit a què es refereix la lletra a).

Aquestes compareixences han e ser sotmeses a votació
de la comissió legislativa corresponent.

c) Designar un representant perquè assisteixi a la
primera reunió de la ponència nomenada per la comissió.

d) Participar, per mitjà del seu representant, en les
reunions de la ponència per assessorar-la quan aquesta li ho
requereixi.

6. Un cop dictaminada la proposició de llei en comissió, el
debat en el Ple comença amb la intervenció dels promotors
de la iniciativa.

7. Els serveis del Parlament han de facilitar a la comissió
promotora la informació i la documentació que tingui
relació directa amb la iniciativa legislativa o amb la seva
tramitació. Així mateix, els serveis jurídics del Parlament
han d’assessorar la comissió promotora amb relació al
compliment dels requisits formals durant tota la tramitació
de la iniciativa legislativa. El representant de la comissió
promotora ha de presentar les solAlicituds d’informació i
assessorament davant la Secretaria General del Parlament.

8. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, la
comissió promotora ha de designar un representant i un
suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la
comissió. El representant i el suplent han de ser membres
de la comissió promotora.

9. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del
Parlament propostes o queixes relatives a la tramitació de
la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la Junta de
Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de
quinze dies a partir de la recepció de les dites propostes o
queixes."

Article 13

S’afegeix la disposició addicional primera, d’afectació
pressupostària, a la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de
la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes Balears, que queda
redactada de la forma següent:

"1. Si la proposició de llei pot implicar un augment de
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al
pressupost vigent en el moment de la seva tramitació
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legislativa
popular no pot entrar en vigor, en la part que comporti la
dita afectació pressupostària, fins a l’exercici pressupostari
següent o, si escau, fins a un altre de posterior, si així ho
determina la mateixa proposició de llei.

2. Als efectes del que estableix l’article 6, la Mesa del
Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa popular al
Govern perquè es posicioni sobre els seus efectes
econòmics en el termini de vuit dies.

3. Si el Govern considera que es produeix afectació
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a tràmit
la proposició de llei en els termes que estableix l’apartat 1.
Si el Govern no es pronuncia en el termini de vuit dies, el
silenci s’entén en el sentit que no hi ha afectació
pressupostària."

Article 14

S’afegeix la disposició addicional segona, sobre els criteris
per al còmput del termini per tenir el debat de totalitat, a la Llei
4/1991, de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular a les Illes Balears, que queda redactada de la forma
següent:

"1. Si el termini a què es refereix l’article 10 fineix entre
períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat ha de ser
inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari del període
de sessions següent.

2. Si el termini a què es refereix l’article 10 fineix quan el
Parlament està dissolt, es rehabilita automàticament un nou
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
constitució del nou Parlament. En aquest cas, la Mesa del
Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un
nou termini de presentació d’esmenes a la totalitat."

Article 15

S’afegeix la disposició addicional tercera, sobre la signatura
electrònica en la presentació de la iniciativa, a la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular
a les Illes Balears, que queda redactada de la forma següent:

"El Parlament, per tal de facilitar la signatura electrònica en
la presentació de la iniciativa legislativa popular, ha de dictar
les instruccions pertinents per garantir l’eficàcia i la seguretat
d’aquest mitjà telemàtic en el termini de sis mesos a comptar de
la publicació d’aquesta llei."
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Article 16

S’afegeix una disposició final, de la modificació del
Reglament del Parlament, a la Llei 4/1991, de 13 de març,
reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Balears, que queda redactada de la forma següent:

"D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, el
Parlament ha de fer les modificacions necessàries en el seu
Reglament per tal que la tramitació de les iniciatives
legislatives populars es faci d’acord amb el que estableix
aquesta llei. També ha d’adoptar les mesures necessàries
per a difondre el contingut de les iniciatives legislatives
populars i per promoure la participació ciutadana durant llur
tramitació parlamentària."

Palma, 14 d'octubre de 2016.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 14564/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política educativa del Govern, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 10508/16.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 10508/16,
relativa a política educativa del Govern, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
davant la darrera agressió patida per una menor en el colAlegi
Anselm Turmeda de Son Roca i insta el Govern de les Illes
Balears a investigar els fets i a depurar, si n’és el cas, totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tornar dotar, als centres educatius on s’ha eliminat,
del personal de suport (ATE, PT) necessari per donar resposta
a les necessitats educatives dels seus alumnes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar del personal i dels recursos suficients els
centres educatius de la xarxa concertada a fi que puguin fer els
desdoblaments a les classes de secundària, tal i com la
legislació vigent els obliga.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per reduir de forma
immediata les ràtios d’aquelles aules que mantenen, a dia
d’avui, ràtios ilAlegals.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concedir el concert de noves aules a aquells colAlegis
que tenguin demanda suficient, amb independència del seu
model educatiu.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar la llibertat dels pares a poder elegir el centre
educatiu que millor s’adapti a les seves necessitats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir, en un termini de dos mesos, un calendari per
a la reducció progressiva del nombre de barracons, fins a la
seva total eliminació en un període màxim de cinc anys.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures de seguretat necessàries, mentre
durin les obres de reforma que estiguin en marxa, en els centres
educatius i evitar, en la mesura del possible, simultaniejar
aquest tipus d’obres amb el desenvolupament de les classes i
activitats acadèmiques.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reobrir el diàleg amb el colAlectiu de professors de
religió, amb l’objectiu de trobar una solució pactada i
consensuada al conflicte que manté obert amb aquest grup de
docents.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini de sis mesos, un pla
d’excelAlència educativa amb l’objectiu de millorar els
estàndards de qualitat educativa, el nivell acadèmic dels
alumnes i els índexos de fracàs i abandonament escolar.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 14445/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació de la unificació tarifària.

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.
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En quina situació es troba la negociació entre l'EMT Palma
i el Consorci de Transport de Mallorca per a la implantació de
la unificació tarifària?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

B)
RGE núm. 14450/16, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha portat a terme la Conselleria
d'Educació i Universitat per tal d'aconseguir la implantació del
servei de menjador escolar a Sant Joan de Labritja?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
La diputada:
María Tania Marí i Marí.

C)
RGE núm. 14451/16, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barreres
arquitectòniques als centres escolars d'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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions porta a terme la Conselleria d'Educació i
Universitat per acabar amb les barreres arquitectòniques als
centres escolars d'Eivissa?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
La diputada:
María Tania Marí i Marí.

D)
RGE núm. 14452/16, de la diputada María Tania Marí

i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barreres
arquitectòniques als centres educatius de Menorca,
Mallorca i Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines accions porta a terme la Conselleria d'Educació i
Universitat per acabar amb les barreres arquitectòniques als
centres escolars de Menorca, Mallorca i Formentera?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
La diputada:
María Tania Marí i Marí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 14612/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a normativa en matèria de policies locals interins.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

En quin estat es troba la tramitació del canvi normatiu
anunciat, en matèria de policia local respecte dels policies
locals interins?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

B)
RGE núm. 14614/16, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a empreses culturals.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

A la llum de les dades de l'estudi encarregat per la
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports sobre empreses
culturals, quines actuacions té previstes aquesta conselleria?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

C)
RGE núm. 14616/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vaga d'SFM.

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

Sr. Conseller, quines mesures pensa prendre per acabar
d'una vegada amb la vaga d'SFM que fa més d'un mes que dura
i afecta milers de ciutadans?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

D)
RGE núm. 14617/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Albufera de
Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Què li passa a l'Albufera de Mallorca, Sr. Conseller?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

E)
RGE núm. 14634/16, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua del
70% de les rutes aèries de Menorca al final de temporada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Com valora el Govern de les Illes Balears la pèrdua del
70% de les rutes aèries de Menorca al final de temporada?

Palma, a 18 d'octubre de 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

F)
RGE núm. 14635/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estabilitat laboral dels policies locals interins.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears donar estabilitat
laboral als policies locals interins de la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 18 d'octubre de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

G)
RGE núm. 14636/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a influència del
Govern sobre el criteri de l'Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Fins a quin punt ha influït el Govern en el canvi de criteri
de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
l'anomenat "Cas Òpera"?

Palma, a 18 d'octubre de 2016.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

H)
RGE núm. 14637/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a avançament de
la PAC.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Ens pot explicar el conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca per què, una vegada més, els pagesos de les Illes
Balears no han rebut l'avançament de la PAC mentre sí l'han
rebut els pagesos d'altres comunitats autònomes?

Palma, a 18 d'octubre de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

I)
RGE núm. 14638/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte del Conservatori de Música de Maó.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

En quina situació es troba el projecte del Conservatori de
Música de Maó?
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Palma, a 18 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

J)
RGE núm. 14639/16, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
de més recursos per a la Unitat de Psiquiatria Intantil i
Juvenil d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Quan té previst el Govern de les Illes Balears dotar de més
recursos la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil d'Eivissa?

Palma, a 18 d'octubre de 2016.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

K)
RGE núm. 14640/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
davant la vaga d'SFM.

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

Quines mesures està duent a terme el seu govern davant la
vaga d'SFM?

Palma, a 18 d'octubre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

L)
RGE núm. 14642/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a modernització i qualitat turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Pensa continuar apostant per la modernització i la qualitat
turístiques amb normes com la disposició addicional quarta de
la Llei de turisme?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

M)
RGE núm. 14643/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a despesa sanitària per hospitals.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Ara que preparen els comptes de 2017, ens pot explicar si
es farà un repartiment més equitatiu d'inversió per ciutadà en
els diferents hospitals de Balears?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

N)
RGE núm. 14646/16, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a eliminació dels barracons escolars.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Pensa el Govern de les Illes Balears acabar amb els 107
barracons existents a centres escolars de les Illes Balears abans
del final de la present legislatura?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

O)
RGE núm. 14647/16, del diputat David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pèrdues d'aigua.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 el Ple de la cambra.

Quines accions pensa fer el Govern de les Illes Balears per
solucionar els problemes de pèrdues d'aigua en l'abastiment
d'aigua potable a la població?

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 d'octubre de 2016, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 14465/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a defensor dels
espectadors i oients, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Quines característiques ha de tenir aquesta figura del
Defensor dels espectadors i oients de què parla el document
"Directrius estratègiques 2016-2020", elaborat pel Consell de
Direcció d'IB3?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

B)
RGE núm. 14470/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a més recursos per
a les delegacions territorials, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Té previst dedicar per a l'any 2017 més recursos a les
delegacions territorials?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

C)
RGE núm. 14484/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
licitació dels informatius, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

En quin estat es troba, a dia d'avui, la licitació dels
informatius?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

D)
RGE núm. 14485/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig
de programes que en altres televisions tenen bons índexs
d'audiència, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Per quina raó es rebutgen programes que en altres
televisions tenen bons índexs d'audiència?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

E)
RGE núm. 14486/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessorament lingüístic a IB3, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Qui dóna assessorament lingüístic a IB3 actualment?

Palma, a 11 d'octubre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.
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F)
RGE núm. 14514/16, del diputat David Abril i Hervás,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
programació de cine en català, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Quines són les previsions perquè IB3 Televisió emeti la
totalitat de la programació de cine en català, tal i com marca la
llei de l'ens?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
David Abril i Hervás.

G)
RGE núm. 14515/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
productes informatius a través d'Internet, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Amb quin calendari i amb quines característiques es
considera que és viable posar en marxa a través d'Internet
productes informatius d'abast illenc?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Josep Castells i Baró.

H)
RGE núm. 14517/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions per
complir amb la Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Quines línies d'actuació està seguint la Direcció d'IB3 per
complir amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de
dones i homes?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.

I)
RGE núm. 14518/16, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
característiques de l'audiència d'IB3 (I), davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Quins motius considera el Sr. Director General que han
incidit en el fet que l'audiència d'IB3 Televisió tengui avui per
avui i d'una manera majoritària les característiques de
localització geogràfica, edat i formació que especifiquen els
estudis sobre la qüestió?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

J)
RGE núm. 14519/16, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
característiques de l'audiència d'IB3 (II), davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Quines iniciatives tècniques, de diversificació de la
programació i dels mitjans de difusió i interacció amb els
espectadors considera el Sr. Director General que poden
afavorir la incorporació progressiva de persones amb
característiques de localització geogràfica, edat i formació
distintes de les que conformen l'audiència majoritària avui per
avui d'IB3 Televisió?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

K)
RGE núm. 14522/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a funcions dels productors sènior i premium,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.



BOPIB núm. 66 -  21 d'octubre de 2016 3359

Quins són els criteris que s'han seguit per recolAlocar els
productors delegats sènior i premiun?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

L)
RGE núm. 14523/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a assessors lingüístics, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada.

Com s'està gestionant l'absència d'assessors lingüístics?

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

M)
RGE núm. 14440/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol de
prevenció, detecció i intervenció per tal d'evitar situacions
d'assetjament escolar, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (procediment d'urgència).

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
esmentada, pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Incident molt greu en el colAlegi
Anselm Turmeda.

Sr. Conseller, en què consisteix el protocol de prevenció,
detecció i intervenció per tal d'evitar situacions d'assetjament
escolar en el colAlegi Anselm Turmeda a Son Roca?

Palma, a 10 d'octubre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

N)
RGE núm. 14441/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dades de
bullying, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(procediment d'urgència).

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
esmentada, pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Incident molt greu en el colAlegi
Anselm Turmeda.

Sr. Conseller, quines són les dades de bullying a Balears
respecte d'altres comunitats autònomes?

Palma, a 10 d'octubre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

O)
RGE núm. 14442/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a errors dels
protocols, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (procediment d'urgència).

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
esmentada, pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Incident molt greu en el colAlegi
Anselm Turmeda.

Sr. Conseller, per què creu vostè que fallen els protocols de
prevenció, detecció i intervenció per tal d'evitar situacions
d'assetjament escolar?

Palma, a 10 d'octubre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)
RGE núm. 14490/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació
de les previsions del Pla Hidrològic de les Illes Balears en
relació amb les zones inundables, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

El Reial Decret 701/2015 va aprovar el Pla Hidrològic de
les Illes Balears. La secció 2a del capítol VII del títol VI del Pla
Hidrològic està dedicada a les actuacions a les zones
inundables i a les zones potencialment inundables.

Per un costat, aquesta regulació estableix a l’article 181 que
“tota actuació” en aquestes zones requereix d’autorització
administrativa de l’administració hidràulica. Essent evident que
qualsevol actuació de nova edificació o instalAlació hagi d’estar
subjecte en aquesta autorització, així com possibles grans
ampliacions d’allò existent ja que poden afectar el bé jurídic a
protegir que és la zona inundable, les petites ampliacions
d'edificacions i instalAlacions legalment implantades en
aquestes zones es podrien subjectar a un règim jurídic, el de la
comunicació prèvia, més simple i àgil, tot i mantenir el control
de l'administració competent en matèria hidràulica.

Per un altre costat, aquesta regulació estableix als articles
181.3 i 182 la necessitat de realitzar els anomenats estudis
d’inundabilitat per poder atorgar les preceptives autoritzacions.
La pràctica administrativa ha consistit en l’exigència d’un
estudi d’inundabilitat a cada actuació que s’ha d’autoritzar,
cosa que no només endarrereix les tramitacions administratives
sinó que també incrementa de forma molt notable els costs
econòmics. Entenem que s’haurien de poder fer aquests estudis
per zones o subzones que no necessàriament haurien de
coincidir amb les zones delimitades en l’avaluació preliminar
del risc, podent-se així erigir en promotors dels estudis els
ajuntaments o les associacions legalment constituïdes i així
poder agilitar els procediments i reduir els costs.

Per aquests motius el Grup Parlamentari 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 que, en un termini no inferior a sis mesos, iniciï el
procediment de modificació de la normativa perquè
l'autorització d'actuacions d'ampliacions inferiors al 10% de
l'edificabilitat i l'ocupació existent d'edificis i instalAlacions
legalment implantades en zones inundables o zones
potencialment inundables es realitzi a través del procediment
de comunicació prèvia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la normativa de desenvolupament o els
canvis normatius en relació amb el Pla Hidrològic perquè els
estudis d’inundabilitat es puguin fer per zones o subzones i en
puguin ser promotors l’ajuntament o els ajuntaments afectats o
les associacions legalment constituïdes.

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

B)
RGE núm. 14521/16, dels Grups Parlamentaris Mixt

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), Socialista, Popular,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació d'un nou tipus de
discapacitat basat en l'especificitat de les malalties
neurodegeneratives i la modificació del barem, davant la
Comissió de Salut.

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'encapçalament presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.

Les malalties neurodegenerativas com l'esclerosi múltiple
(EM), el Parkinson o l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) entre
d'altres, són un grup de malalties que tenen en comú que són
implacablement progressives i deriven tard o d'hora en una
situació de discapacitat i finalment en una situació de
dependència. No tenen curació i les actuacions terapèutiques
són palAliatives dels símptomes.

Aquest tipus de malalties genera una deterioració i un
sofriment físic progressiu però també psíquic tant en les
persones que la pateixen com en els seus familiars, agreujats
per la situació d'incertesa en l'evolució de la malaltia. Després
del diagnòstic sorgeix l'angoixa en relació amb la possibilitat
d'accés a un lloc de treball, la continuació en el lloc que s'ocupa
i les perspectives de desenvolupament professional. Les
repercussions socioeconòmiques són molt importants: genera
una gradual pèrdua d'habilitats socials, de qualitat de vida i
d'incapacitat laboral, una càrrega física i psíquica dels
cuidadors i una gran despesa econòmica per l'atenció social i
sanitària.

Avui dia existeix una situació clara de desprotecció social
a la qual han de fer front aquests malalts a causa d'una
inadequació del sistema de valoració de la discapacitat quant a
les malalties neurodegenerativas. Amb el sistema de valoració
actual no es tenen en consideració les necessitats diàries i reals
d'aquests malalts diagnosticats, cosa que comporta una situació
de desemparament i desprotecció. El coneixement de la
discapacitat se sol produir quan la persona ha consolidat un
greu nivell de deterioració física.

L'evolució de les malalties neurodegenerativas no és
uniforme i en alguns casos l'empitjorament es produeix de
manera sobtada. Això provoca que l'atenció de l'administració
vagi molt per darrere de les necessitats reals de les persones
afectades, la qual cosa comporta una situació de
desemparament i desprotecció per a aquest colAlectiu.

Per tot l'exposat, les associacions de persones amb malalties
neurodegenerativa insisteixen des de fa anys en la necessitat
d'un tractament específic per part de l'administració en relació
amb la valoració de la discapacitat en aquest tipus de malalties
en les quals cada pacient és un cas diferent, amb una clínica i
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una evolució diferent. No obstant això, totes tenen en comú que
deriven tard o d'hora en una situació de discapacitat i en una
situació de dependència.

Les associacions demanen que es modifiqui el barem per a
l'avaluació del grau de discapacitat de les persones
diagnosticades d'alguna malaltia neurodegenerativa, de tal
manera que es reconegui el 33% de discapacitat en el moment
del diagnòstic amb independència de la valoració.

Aquest reconeixement específic per ser una malaltia
neurodegenerativa contribuirà a millorar el seu accés a
recursos, serveis o prestacions i evitarà que es generin possibles
situacions de desprotecció com les que s'estan generant en
l'actualitat. Les mesures de suport i els recursos afavoriran
poder-se procurar des del primer moment una vida digna dins
del progressiu augment de discapacitat que va sobrevenint a la
persona.

El 25 de maig de 2011 aquesta petició ja va tenir el suport
unànime en la comissió de Sanitat, Política Social i Consum del
Congrés dels Diputats, però no es va dur a terme pel Govern
d'Espanya.

Per tot això es presenta la següent

Proposició no de llei

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a atendre les peticions de les associacions de
persones amb malalties neurodegenerativas, tenint en compte
totes les especificitats d'aquestes malalties en els processos de
revisió i actualització dels barems, buscant a tot moment poder
atendre les característiques de l'avanç del procés degeneratiu.

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a la modificació del barem per a l'avaluació del grau
de discapacitat reconeixent, després del diagnòstic de malalties
neurodegenerativas, un percentatge de discapacitat del 33%
independentment de la pròpia valoració que compensi
l'especificitat, la realitat i les necessitats diàries que els cursos
d'aquestes malalties generen en les persones afectades.

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
Els portaveus:
Xavier Pericay i Hosta.
Andreu Alcover i Ordinas.
Margarita Prohens i Rigo.
David Abril i Hervás.
Nel Martí i Llufriu.
Jaume Font i Barceló.

C)
RGE núm. 14524/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a implantació del sistema Point Merge
System a les aproximacions de l'Aeroport de Palma de
Mallorca, davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MES per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Turisme.

L’estat de l’art en matèria de gestió del trànsit aeri és
objecte de constants millores i innovacions que posen de
manifest la necessitat que els organismes responsables de la
seva gestió incorporin aquests avanços a la seva gestió diària.

Per altra banda, l’impacte que el trànsit aeri té en forma de
contaminació acústica i d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle sobre l’entorn i les persones són cada cop majors i
és imperatiu incorporar els avanços que la tecnologia ens dóna
per minimitzar-los o eliminar-los.

En un estudi publicat el 2014 pel Cercle d’Economia de
Mallorca(*) es posa de manifest com l’actual gestió de les
aproximacions a l’Aeroport de Palma de Mallorca en
configuració Oest ha quedat obsoleta i pot ser sensiblement
millorada gràcies a la implantació d’una tècnica denominada
Point Merge System desenvolupada per Eurocontrol(**)
(organisme europeu que coordina els agents nacionals de gestió
del trànsit aeri) i que permet fer una òptima gestió de
l’aproximació i la seqüenciació d’aeronaus en aeroports d’alta
densitat de trànsit com és el cas de Mallorca.

El Point Merge System garanteix que totes les
aproximacions de les aeronaus a un aeroport es facin mitjançant
un descens continu (CDA, continuous descent approach, en
anglès), també conegudes com aproximacions verdes.

El principi del descens continu és elemental i es basa en
deixar treballar les lleis de la física a favor de la sostenibilitat,
deixant que l’avió, fent servir la força de la gravetat, faci el seu
descens planejant i, per tant, amb les seves turbines rodant a
molt baixa potència fins a aterrar. D’aquesta forma
s’aconsegueix que el consum de combustible es redueixi de
manera considerable i el renou derivat del sobrevol també es
redueixi a més de la meitat.

Ara bé, el requisit principal perquè un avió pugui fer un
descens continu és que la seva ruta sigui predictible fins a
aterrar, de tal forma que l’avió pugui mantenir-se tot el temps
dins el que en l’argot aeronàutic es coneix com la seva senda de
planejament i que la resta d’aeronaus no puguin interferir amb
ell. Amb la tècnica del guiat vectorial que avui es fa servir a
l’Aeroport de Palma de Mallorca per gestionar les arribades no
es pot aconseguir que sistemàticament tots els avions puguin
fer un descens continu.

En conseqüència, la implantació d’un Point Merge en les
aproximacions a l’Aeroport de Palma de Mallorca en
configuració Oest comportarà:

1. Disminuir sensiblement la contaminació acústica i el
renou que provoquen les aeronaus que ara sobrevolen i
creuen l’illa de Mallorca des del nord i l’est fins aterrar a
l’aeroport a l’oest.
2. Disminuir el consum de combustible i, per tant, les
emissions de gasos d’efecte hivernacle de les aeronaus que
arriben a l’Aeroport de Palma de Mallorca.
3. Disminuir la càrrega de feina de pilots i controladors
aeris gràcies a la predictibilitat de les rutes i a la menor
necessitat de comunicacions entre ells. Augment, per tant,
de la seguretat del trànsit aeri.
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4. Les esperes podran fer-se sobre la mar i no sobre terra
com es fan ara, per tant, l’impacte acústic sobre l’illa també
disminuirà per aquest motiu.

El Point Merge System, pels seus avantatges, està sent
objecte d’implantació progressiva als aeroports a nivell
mundial. Aquests són aeroports que ja el tenen implantat:

1. Oslo (Noruega)
2. Dublin (Irlanda)
3. Paris Charles de Gaulle (França)
4. Seul (Corea del Sud)
5. Lagos (Nigèria)
6. Fuerteventura (Espanya)
7. Lanzarote (Espanya)
8. Kuala Lumpur (Malàisia)
9. Hannover (Alemanya)
10. London City (Regne Unit)
11. Biggin Hill (Regne Unit)
12. Stavanger (Noruega)
13. Bergen (Noruega)
14. Trondheim (Noruega).

Altres aeroports com Gatwick, Paris Orly, Heathrow,
Dubai, Pekin o Frankfurt estan fent els estudis pertinents per a
la posterior implantació d’un Point Merge System a les seves
arribades.

D’acord amb els estudis d’Eurocontrol i els valors donats a
conèixer per la IAA (Autoritat Irlandesa d’Aviació), fruit de la
seva experiència a Dublin, el Point Merge System aplicat a
Mallorca pot suposar un estalvi de entre 3 i 5 milions d’euros
en combustible i deixar d’emetre entre 24.000 i 40.000 tones de
CO2 causants del canvi climàtic. Això és equivalent a reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle de Balears en un 0,5%.
La implantació d’un Point Merge a Mallorca requereix una
inversió de l’entorn de 3 milions d’euros, per tant, el seu retorn
econòmic és inferior a dotze mesos.

Per tot el que s’ha exposat fins aquí, la implantació del
Point Merge a les arribades a l’illa de Mallorca és una mesura
necessària i urgent que ha de contribuir a la major
competitivitat de la nostra destinació turística i a l’hora fer-la
més sostenible amb manco renou d’avions i manco emissions
de gasos d’efecte hivernacle.

En conseqüència, i amb la intenció de fer el trànsit aeri a
Mallorca més respectuós amb les persones i el medi, reduint-ne
la seva contaminació acústica i les seves emissions, així com
fer-lo més competitiu i segur, el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment per tal que, a través de l'empresa pública ENAIRE,
com a gestora del trànsit aeri a l’Estat espanyol:

1. Procedeixi a fer les passes necessàries per a la
implantació immediata d’un Point Merge System en les
arribades d’aeronaus a l’Aeroport de Son Sant Joan a Palma
de Mallorca, fent-ho en primer lloc en la seva configuració
Oest per ser la més freqüent (70%) i acte seguit en la seva
configuració Est.
2. Estableixi i comuniqui al Parlament de les Illes Balears
abans del setembre de 2016 un calendari amb el detall dels
estudis i les accions necessàries per arribar a l’esmentada

implantació i amb un compromís de data d’inici d’operació
amb el Point Merge System que no vagi més enllà d’abril
de 2018.
3. Amb periodicitat trimestral a comptar des d’avui informi
el Parlament de les Illes Balears, com a òrgan de
representació dels ciutadans de les Illes Balears, del
avanços que es produeixin en els estudis i les accions
necessaris per a la implantació definitiva del referit Point
Merge System.

(*) L’estudi del Cercle d’Economia de Mallorca es pot consultar a
http://www.cerclemallorca.com/ultimas-entradas/2014/09/19/point-merge-
system/

Palma, a 13 d'octubre de 2016.
El diputat:
Antoni Reus i Darder.
El portaveu:
David Abril i Hervás.

D)
RGE núm. 14568/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a igualtat en l'accés a la promoció dels
talent, 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 MES per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Promoure el talent i despertar l’interès per la ciència i la
cultura són objectius fonamentals en una societat que vol fer
del coneixement una de les claus del benestar i del progrés. I
l’aposta de les Illes Balears ha de ser en aquest sentit clara i
ferma.

A les Illes es porten a terme múltiples programes i activitats
amb els objectius esmentats. Així, per exemple, en l’àmbit de
les matemàtiques es desenvolupen programes amb molta
trajectòria, com les Proves Cangur (enguany s’ha celebrat la
17a edició) i les Olimpíades Matemàtiques (52a convocatòria
a tot l’Estat), i projectes com ESTALMAT, que s'ha anat
implantant durant els darrers 18 anys a diferents comunitats
autònomes i que finalment arriba ara a les Illes Balears, i que
té com a objectiu detectar, orientar i estimular el talent
matemàtic excepcional. Aquest tipus d’activitat estimulant i de
talent és emperò extensible a gran part de les disciplines de
coneixement.

La majoria d’aquestes activitats i programes són impulsats
o tenen el suport de la Universitat de les Illes Balears i del
Govern de les Illes Balears, tot i que en la majoria de casos
també hi estan implicades altres entitats o associacions
acadèmiques o professionals, com la Societat Balear de
Matemàtiques.

Per altra banda, també és una realitat que els diferents
programes i activitats s’han d’adaptar organitzativament a la
realitat pluriinsular de la nostra comunitat autònoma, tot
garantint que els alumnes de Formentera, Eivissa i Menorca hi
puguin participar activament i amb les mateixes oportunitats
que els alumnes residents a Mallorca.
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Garantir aquesta equitat en la participació dels alumnes de
les diferents illes és obligació dels poders públics, tant per
garantir la igualtat d’oportunitats com per millorar i enfortir la
cohesió de la comunitat autònoma. Els alumnes de Menorca,
Eivissa i Formentera que han resultat seleccionats per al
Projecte ESTALMAT o que participen en qualsevol altre
programa formatiu centralitzat a Mallorca, han de tenir
garantida la gratuïtat de com a mínim el transport aeri entre
illes, per evitar que la insularitat acabi perjudicant i
discriminant negativament els alumnes residents de fora de
Mallorca.

Per tot l’exposat, el Grup parlamentari MÉS per Menorca
presenta la següent proposta de resolució:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectius els principis d’equitat i desconcentració
recollits a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la
promoció i la dinamització de la cultura científica i el talent,
especialment dels programes i projectes vinculats a l’activitat
docent, per tal d’evitar la discriminació negativa als alumnes de
Menorca, Formentera i Eivissa.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears a garantir que els
alumnes de Formentera, Eivissa i Menorca que s’han de
desplaçar a Mallorca per accedir a un premi o a sessions
formatives o de selecció de qualsevol programa públic de
formació tenguin, com a mínim, la despesa del desplaçament
entre illes coberta de forma anticipada.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 2861/16 a 2865/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a reclamacions
d'interessos de demora (1 a 5).

Segons les dades analitzades i que ens consten, aquestes són
les reclamacions, imports i interessos que hi ha dins aquesta
legislatura fins a data de la pregunta escrita:

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
1 reclamació en via administrativa per import de 831,74i.

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
1 reclamació en via administrativa per import de 391,61i.

Conselleria de Salut
A l’Ibsalut:
Segons el registre d’entrada de la unitat d’interessos de

demora, hi ha hagut un total de 168 reclamacions
administratives des del mes de juliol de l’any 2015. Es van
compatibilitzar un total de 15.162.417,86i en interessos de
demora, més els interessos que es derivin de la reclamació de
32.225.349,61i de principal, no quantificats a les
reclamacions. Moltes d’aquestes reclamacions es basen en

factures pagades a través del mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors i per tant són susceptibles de no haver
de ser abonades.

Des del mes de juliol de 2015 s’han interposat un total de
49 demandes de reclamació d’interessos de demora. L’import
total reclamat en via judicial és de 11.766.785,03i el darrer
any. Aquest és un import irreal, donat que a molts de casos a la
reclamació judicial es demana part del principal que forma part
del gruix de la reclamació. Així doncs, no és un import unitari
que es pugui calcular de bones a primeres. És necessari separar
el principal dels interessos de demora que es pot calcular una
vegada feta la liquidació adient. A més a més, s’ha de tenir en
compte que a la demanda no s’han descomptat tampoc en molts
de casos factures duplicades, factures ja abonades, factures
abonades a través del mecanisme que no genera interessos de
demora, factures reclamades fora de termini. Per tant, no és un
mètode vàlid de quantificació agafar com a referència els
imports reclamats.

L’import total de les condemnes de pagament d’interessos
de demora el darrer any és de 7.218.226,56i distribuïts de la
següent forma:

El càlcul va referit a les sentències pendents de pagament
i no de les ja pagades. A més a més no és perfecte donat que
algunes sentències segueixen incloent principal pendent de
pagament per part de les gerències del Servei de Salut. Això
genera que s’ha de fer una liquidació posterior per conèixer la
quantia exacta a abonar, tant d’interessos de demora com dels
interessos una vegada que tenim la sentència.

Si bé cal tenir en compte que amb els terminis
d’interposició de reclamacions o recursos, en el seu cas, la
major part d’aquests expedients corresponen a expedients
tramitats abans de maig de 2015.

Palma, 3 d’agost de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 4112/16 a 4115/16,
presentades per la diputada Elena Baquero i González, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a escoles públiques
i concertades en aules prefabricades a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

Relació d’aules modulars 2015/16
- CEIP Ses Roques: 2 aules – 1 aula EP; 1 amb 2 wc de
nins i 2 wc de nines.
- CEIP Joan Veny i Clar tenen 5 aules, 4 aules i 1 que fan
servir per música.
- CEIP Jaume III tenen 1 aula que fan servir per música.
- CEIP Vora Mar 4 aules.
- CEIP Miquel Costa i Llobera (Pòrtol) 1 menjador.
- CEIP Ses Comes 2 aules que utilitzen com a tallers
d’EP, 1wc+porxo.
- CEIP Els Molins (S’Arracó) 2.
- CEIP Montaura 1 aula.
- CEIP Gabriel Palmer 1 aula.
- CEIP Sant Miquel (Son Carrió) 1 aula per dos cursos
d’EP.
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- CEIP Sant Jordi (Mallorca) tenen 1 aula per
psicomotricitat.
- CEIP Joan Mas i Verd 2 aules d’EI.
- CEIP Escola Nova 1 aula.
- CEIP Blai Bonet tenen 2 aules.
- CEIP Mare de Déu de la Consolació tenen 1 aula que
s’utilitza per classe.
- CEIP Punta de n’Amer en tenen 2.
- IES Centre de Tecnificació tenen 5 aules.
- IES J. Sureda i Blanes 2 aules.
- IES Binissalem 3 aules.
- IES Santa Maria (Mallorca) 4 aules.
- IES Son Pacs 1 aula.
- IES Berenguer d’Anoia 2aules.
- Conservatori Professional de Palma tenen 7, 3 aules de
classe, 2 wc, 1 vestuari i 1 consergeria.
- CEPA S’Arenal tenen 3 aules.
- CEIP Mare de Déu del Toro (Mercadal) 2 aules, les
necessiten per desdoblaments.
- CEIP Sant Lluís, actualment s’utilitza com escola
d’adults.
- CEIP Antoni Joan Alemany 1, la fan servir per música.
- CEIP Tramuntana 1, la fan servir per desdoblaments.
- CEIP Mare de Déu del Carme, 3.
- IES Joan Ramis i Ramis, tenen 3 normals i 1 que és
doble; la doble la fan servir per teatre, taller... 2 per classes
i 1 per magatzem.
- CEIP Can Misses poden ser 3 juntes cuina + menjador
+ wc.
- CEIP Mestre Lluís Andreu 1.
- CEIP Can Cantó 1, per psicomotricitat d’EI,
desdoblaments.
- CEIP S’Olivera 2, ocupades per 2 grups de 6è.
- CEIP Venda d’Arabí 1 aula.
- CEIP Sant Ferran de Ses Roques 2 aules.
- CEIP El Pilar de la Mola 1 aula.
- IES Quartó de Portmany 3, s’utilitzen per un grup de FP
i desdoblaments.

Palma, 13 de setembre de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 5624/16 a 5627/16,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a deute de la
Conselleria d'Educació i Universitat (I a IV).

Pel que fa a la primera pregunta, la Conselleria no manté
deute amb cap entitat bancària. Pel que fa a la resta de
preguntes, adjuntam un quadre amb la informació solAlicitada.

Palma, 30 de setembre de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 5998/16 a 6002/16,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a deficiències a
l'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella (1 a 5).

S’han realitzat diverses visites al centre. En data 12 de març
de 2014, l’arquitecte tècnic de l’IBISEC a Menorca Jordi Picot
visita el centre. A continuació, en data 23 d’abril de 2014,
l’arquitecte tècnic de l’IBISEC Jordi Picot signa un informe
exposant una sèrie de deficiències. En data 25 de maig de 2016,
Joan Marquès, Xisca Mas (directora de l’IEPI) i Jaume Ribas
visiten l’EI Francesc de Borja Moll per conèixer in situ les
deficiències.

L’informe de Jordi Picot amb data de 23 d’abril de 2014
detalla les deficiències detectades. Existeix un projecte per
arreglar la coberta que s’està executant aquest estiu. Les obres
de caràcter urgent ja s’estan realitzant.

Palma, 13 de setembre de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
E)

A la InterpelAlació RGE núm. 6261/16, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desplaçaments de malalts i familiars de
Menorca, Eivissa i Formentera a l'Hospital Son Espases.

Les persones són el centre de les actuacions d’aquest
Govern, que és plenament conscient dels inconvenients que
suposen els trasllats de malalts i les seves famílies per motius
de salut. Per això, des que vàrem prendre possessió, no deixam
d’introduir millores per palAliar els trastorns que aquests
trasllats suposen. I ho fem pensant no només en les persones de
Menorca, Eivissa i Formentera que es veuen obligats a viatjar
a Palma per a rebre tractament a l’Hospital Son Espases, sinó
també en les persones que es desplaçaren a altres indrets
d’Espanya per motius de salut.

Molt recentment, a principis del mes d’agost, hem signat un
conveni amb Baleària, que manté connexions entre totes les
illes i amb la Península. L’acord suposa que els pacients podran
triar el mitjà de transport que millor s’adapti a les seves
condicions i preferències. A més, podran viatjar amb el seu
vehicle a un preu raonable i en camarot si el seu estat de salut
ho fa necessari.

El Servei de Salut manté un conveni amb l’Asociación
Empresarial de Agencias de Viaje (AVIBA) que permet que els
pacients i els seus acompanyants puguin accedir als bitllets
d’avió i de vaixell sense haver de fer cap desemborsament.

A més, fa uns mesos, el Servei de Salut i Aspanob han
subscrit un conveni en virtut del qual dos pisos que l’entitat té
a Palma, amb una capacitat per a 19 persones, s’incorporen als
recursos d’allotjament disponibles per a pacients i familiars
desplaçats.
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El mes de desembre passat el Servei de Salut va renegociar
el conveni amb la Residència Can Granada per eliminar el
copagament que s’aplicava als usuaris. Tal com el vàrem trobar
signat quan vàrem arribar al Govern, permetia injustícies
envers els usuaris que ja hem corregit. A més, s’ha augmentat
el nombre de places fins a 46.

Està en marxa el projecte per dotar Son Espases d’una
residència per a pacients i familiars de Menorca, Eivissa i
Formentera.

Quant a les dietes i compensacions que perceben els
desplaçats per motius de salut, cal recordar que es regeixen per
una norma (Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de
gener de 2011) que a permetre augmentar de manera notable les
ajudes que es donaven fins a aquells moments. Els pacients i
els seus acompanyants poden optar a una dieta diària de 36i
per persona, a més dels bitllets d’avió o vaixell. Igualment,
s’abona una dieta de 12i per trajecte per al trasllat des de
l’aeroport o port al centre de salut, si es tracta de desplaçament
entre illes, i 17i per trajecte si es tracta d’un desplaçament a
una altra comunitat autònoma.

El servei ininterromput per a evacuacions sanitàries urgents
de Menorca ja és una realitat, ja que des de l’1 de maig,
Menorca disposa d’un avió ambulància durant les 24 hores dels
365 dies de l’any.

Totes aquestes millores es complementen amb una línia de
treball centrada en dotar de més serveis els hospitals de Can
Misses a Eivissa i Mateu Orfila a Menorca i a Formentera.
D’aquesta manera es redueixen els desplaçaments dels malalts
a Mallorca.

Aquestes són les línies de millora en les quals continuam
fent feina. Es tracta de posar la persona en el centre de les
nostres polítiques, que milloren la qualitat de vida tant dels
pacients com de les seves famílies.

Palma, 30 de setembre de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 7375/16 a 7441/16,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a alumnes nouvinguts
matriculats a infantil.

Adjuntam la resposta per oficina d’escolarització, per illa i
per nivell educatiu (gràfic).

Palma, 20 de juliol de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 7509/16 a 7575/16,
presentades pel diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a alumnes nouvinguts
matriculats a secundària.

Adjuntam la resposta per oficina d’escolarització, per illa i
per nivell educatiu (gràfic).

Palma, 20 de juliol de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 9330/16, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a departaments
d'anatomia patològica.

Aquest reglament fa referència a l’adhesió de Croàcia a la
Unió Europea i a la inclusió d’indicacions de perill i consells
de prudència en llengua croata. El seu punt 4 indica el següent:

“4) Las nuevas clasificaciones armonizada no serán
aplicables inmediatamente, ya que es necesario un plazo
determinado para que los proveedores puedan adaptar a
esas nuevas clasificaciones el etiquetado y envasado de las
sustancias y mezclas y vender sus existencias actuales. Por
otra parte, será necesario un plazo determinado para que los
proveedores puedan cumplir sus obligaciones de registro
derivadas de las nuevas clasificaciones armonizadas de
sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción, categorías 1ª y 1B (tabla 3.1)
y categorías 1 y 2 (tabla 3.2), o como muy tóxicas para los
organismos acuáticos y que pueden causar efectos
duraderos en el medio ambiente acuático, en particular las
indicadas en el artículo 23 del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo”.

Palma, 30 de setembre de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 9652/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, maig 2015.

Data 01/05/15
Funcionaris

Carrera 2.739
Interins 656

Laborals
Fixos/indefinits 575
Interins 171
Temporals 125

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.
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Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 9653/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, juny 2015.

Data 01/06/15
Funcionaris

Carrera 2.733
Interins 668

Laborals
Fixos/indefinits 569
Interins 173
Temporals 118

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 9654/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, juliol 2015.

Data 01/07/15
Funcionaris

Carrera 2.725
Interins 659

Laborals
Fixos/indefinits 501
Interins 93
Temporals 104

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 9655/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, agost 2015.

Data 01/08/15
Funcionaris

Carrera 2.715
Interins 645

Laborals
Fixos/indefinits 594
Interins 93
Temporals 104

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 9656/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, setembre 2015.

Data 01/09/15
Funcionaris

Carrera 2.712
Interins 648

Laborals
Fixos/indefinits 498
Interins 97
Temporals 94

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 9657/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, octubre 2015.

Data 01/10/15
Funcionaris

Carrera 2.704
Interins 664

Laborals
Fixos/indefinits 563
Interins 177
Temporals 102

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 9658/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, novembre 2015.

Data 01/11/15
Funcionaris

Carrera 2.701
Interins 673

Laborals
Fixos/indefinits 557
Interins 183
Temporals 109

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 9659/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, desembre 2015.

Data 01/12/15
Funcionaris

Carrera 2.695
Interins 711

Laborals
Fixos/indefinits 553
Interins 183
Temporals 122

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 9660/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, gener 2016.

Data 01/01/16
Funcionaris

Carrera 2.686
Interins 707

Laborals
Fixos/indefinits 550
Interins 187
Temporals 112

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 9661/16, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Generals, febrer 2016.

Data 01/02/16
Funcionaris

Carrera 2.676
Interins 716

Laborals
Fixos/indefinits 545
Interins 187
Temporals 112

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el
personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 10243/16 i 10244/16,
presentades pel diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a oferta
i nova oferta de formació professional.

La nova oferta educativa de formació professional per al
pròxim curs es pot trobar al següent enllaç:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&
lang=CA&cont=86615

La informació respecte de modificacions es troba adjunta la
podeu consultar en aquest enllaç.

Palma, 13 de setembre de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 10417/16 i 10418/16,
presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a hores lectives dels professors de secundària (I i
II).

Les hores lectives dels professors de Secundària de
l’ensenyament concertat és un tema que ja ha estat tractat en
alguna Mesa de Concertada i que la Conselleria té previst
seguir tractant amb sindicats, cooperatives i patronals durant
aquest curs. La previsió és que durant aquest curs les hores
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lectives màximes del professorat de secundària a l’ensenyament
concertat siguin 24 hores setmanals.

Palma, 13 de setembre de 2016.
El conseller d’Educació i Universitats
Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10997/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a separació de les aigües
depurades a la depuradora d'Eivissa.

Hi ha una confusió de termes i la pregunta fa referència a la
separació d’aigua residual i l’aigua de pluja, ja que l’aigua ja
depurada no té cap possibilitat de barrejar-se amb l’aigua de
pluja. Respecte a aquesta barreja d’aigua residual i aigua de
pluja, indicar que les competències en clavegueram són
municipals i és, per tant, l’Ajuntament qui projecta i construeix
les xarxes i qui, mitjançant l’ordenança corresponent, regula el
tipus d’abocaments que es poden fer a les esmentades xarxes.
A la depuradora arriba l’aigua procedent de la xarxa de
clavegueram municipal. Si aquesta xarxa és unitària i té
barrejades l’aigua residual i la de pluja, en l’EDAR no es pot
fer res més que admetre el màxim cabal que es pugui ficar a la
planta. Per sobre d’aquests cabals, es produeixen lixiviats, que
són d’aigua residual barrejada amb aigua de pluja i, per tant,
amb un cert grau de dilució.

Pel que fa en concret, a l’EDAR d’Eivissa, d’una banda el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient té previst
construir dos petits  tancs de tempesta adjacents a les estacions
de bombament del Port i Talamanca (dins de les actuacions
contemplades en el projecte d’Adequació del Sistema de
Sanejament de la Ciutat d’Eivissa) i, d’altra, ABAQUA té
previst, com a segona fase de les obres d’emergència de
substitució de l’emissari de Talamanca, la creació d’un altre
tanc de tempestes aprofitant alguns dipòsits de l’actual EDAR.

Insistir que aquestes actuacions no suposen que s’efectuï
una separació entre l’aigua residual i l’aigua pluvial, ja que
vénen barrejades des de la xarxa municipal.

Palma, 25 d’agost de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 10998/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a alfals subvencionat.

Els criteris que seguirà SEMILLA, estan recollits al plec de
condicions que s’adjunten i que estan penjats a la pàgina web
(annex 1 i annex 2).

Palma, 25 d’agost de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 10999/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llavor certificada.

La campanya de llavor certificada va començar el dia 26 de
juliol.

Palma, 25 d’agost de 2016.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 11002/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de lluita contra la
precarietat laboral.

Us comunicam que al següent enllaç 
(http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=
ca&codi=8893020) podreu trobar tota la informació
solAlicitada, a més del power-point del Pla de lluita contra la
precarietat laboral, com a document adjunt.

Palma, 31 d’agost de 2016.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 11083/16 i 11084/16,
presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relatives a situació i
valoració del contracte del sistema informàtic de policies
locals.

A dia d’avui no hi ha vigent cap contracte de
subministrament sota la modalitat d’arrendament financer amb
opció final de compra d’un sistema informàtic
d’intercomunicació, coordinació i gestió de les policies locals
de les Illes Balears, per la qual cosa no en podem fer cap
valoració.

Palma, 9 d’agost de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.



BOPIB núm. 66 -  21 d'octubre de 2016 3369

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 11166/16, 11169/16 a
11171/16, presentades per la diputada Isabel M. Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relatives a requisit de català per al cap de secció de
Compres de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis
Centrals, el cap de servei de Facturació i Concerts, el cap
de Serveis Generals i Tecnologia Sanitària i el cap de servei
de Contractació del Servei de Salut.

Efectivament, per error de la convocatòria es va publicar
sense especificar exactament el requisit del català. No obstant
això, la Llei 4/2016 ja estava vigent, per la qual cosa
l’adjudicatari ha de complir amb el requisit exigit per la llei.

Palma, 11 d’agost de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 11167/16 i 11168/16,
presentades per la diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatives a
requisit de català per al subdirector/a de gestió i serveis
generals de l'Hospital de Formentera i de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera.

Els llocs de directius poden ser ocupats tant per titulats
sanitaris com per titulats no sanitaris i, la Llei 4/2016, de 6
d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública
(en vigor des del 13 d’abril de 2016) no estableix cap requisit
de coneixement de català per accedir a càrrecs directius del
Servei de Salut per mitjà d’un contracte d’alta direcció.

Palma, 11 d’agost de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 11172/16, presentada per la
diputada Isabel M. Busquets i Hidalgo, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a requisit de
català per a auxiliar administratiu de la funció
administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la
Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears.

Si bé en el BOIB núm. 56, de 5 de maig de 2016, es va
publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears, de dia 26 d’abril de 2016, per la qual s’aprova
la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna
temporal, una plaça del grup auxiliar administratiu de la funció
administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la
Gerència d’Atenció a Urgències 061 Illes Balears, aquesta
resolució va ser modificada mitjançant la corresponent
correcció d’errors, per Resolució del Director general del
Servei de Salut de les Illes Balears 19 de maig de 2016,
publicada en el BOIB número 64 de 21 de maig de 2016, a
l’efecte d’introduir el nivell de coneixement de català com a

requisit de participació en l’esmentat procediment.

Palma, 11 d’agost de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 11380/16 i 11381/16,
presentades per la diputada Olga Ballester i Nebot, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a colAlaboracions al
Museu de Mallorca (1 i 2).

El Museu de Mallorca no té cap persona percebent
retribucions que no siguin funcionaris de carrera, interins o
personal laboral.

El Museu té diversos contractes menors per a la prestació
de serveis:

Any 2016 (fins al mes de setembre):
1. Intervenció d’urgència en retaules de l’exposició
permanent.
2. Registre i catalogació de metalls d’època romana,
antiguitat tardana i època islàmica.
3. Realització de fotografies de 250 peces i documentació
complementària.
4. Registre topogràfic de la Unitat de Conservació de
Metalls.
5. Conservació i restauració de peces ceràmiques.
6. Registre, inventari i catalogació de figures de terra cuita.
7. Registre, inventari i catalogació de la colAlecció d’eines
de camp.
8. Digitalització de 365 peces per a CER.es Hispana i
Europeana.
9. Disseny i realització del taller educatiu “Mar a la vista”.

Palma, 3 d’octubre de 2016.
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 11382/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a colAlaboracions al Museu de Mallorca (3).

El Museu de Mallorca no té cap persona percebent
retribucions que no siguin funcionaris de carrera, interins o
personal laboral.

El Museu té diversos contractes menors per a la prestació
de serveis:

Any 2015:
1. Registre de materials arqueològics de s’Illot des Porros.
2. Redacció de fitxes catalogràfiques de materials de Son
Maimó.
3. Redacció de fitxes catalogràfiques del Pou 23 del
jaciment de Caputxins.
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4. Redacció de fitxes catalogràfiques de Son Boronat.
5. Intervencions en peces arqueològiques d’època
prehistòrica.
6. Restauració de 17 peces de material petri, segles
XIV-XVII.
7. Revisió museogràfica de material de la cultura talaiòtica
procedents de Ses Païsses, Son Serralta, Pou Celat,
l’Hospitalet i Son Forners.

Palma, 3 d’octubre de 2016.
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 11383/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a colAlaboracions al Museu de Mallorca (4).

El Museu de Mallorca no té cap persona percebent
retribucions que no siguin funcionaris de carrera, interins o
personal laboral.

El Museu té diversos contractes menors per a la prestació
de serveis:

Any 2014:
1. Restauració de peces ceràmiques, segles XIV-XVIII.
2. Restauració de materials escultòrics. 1%.
3. Revisió museogràfica de materials procedents de
navetes.
4. Registre i redacció de fitxes de peces numismàtiques.
5. Registre i redacció de peces d’arnesos.
6. Registre i redacció de fitxes de peses i mesures.
7. Registre i redacció de fitxes de materials de la Cova de
la Tanca.
8. Registre i redacció de fitxes de peces de Ca na Cotxera.
9. Diagnosi de documentació de dues taules gòtiques,
segle XIV.
10. Activitat didàctica “La peça del mes: restes de la
necròpolis de Sa Carrotja”.

Palma, 3 d’octubre de 2016.
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 11384/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a colAlaboracions al Museu de Mallorca (5).

El Museu de Mallorca no té cap persona percebent
retribucions que no siguin funcionaris de carrera, interins o
personal laboral.

El Museu té diversos contractes menors per a la prestació
de serveis:

Any 2013:
1. Conservació i restauració de material petri.
2. Jornades Europees de Patrimoni Immaterial: ”El nom de
les coses”.

Palma, 3 d’octubre de 2016.
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 11385/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a colAlaboracions al Museu de Mallorca (6).

El Museu de Mallorca no té cap persona percebent
retribucions que no siguin funcionaris de carrera, interins o
personal laboral.

El Museu té diversos contractes menors per a la prestació
de serveis:

Any 2012
Restauració pintura sobre taula “Crucifixió, segle XV”.

Palma, 3 d’octubre de 2016.
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 14416/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller d'Educació i Universitat, sobre l'agressió a una
menor en el colAlegi Anselm Turmeda de Son Roca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller d'Educació
i Universitat, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 14513/16, del Govern de les Illes Balears,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sobre les noves
línies estratègiques de gestió a l'Institut Balear de
l'Habitatge (IBAVI).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i
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Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11355/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14488/16, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a Pla Hidrològic.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11438/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14520/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació del barem.

Palma, a 19 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14534/16, del Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada
dels canvis a les comissions parlamentàries següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
Andreu Alcover i Ordinas substitueix Jaume Garau i Salas.

Comissió de Cultura, Educació i Esports
Conxa Obrador i Guzmán substitueix Andreu Alcover i

Ordinas.

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
Jaume Garau i Salas substitueix Conxa Obrador i Guzmán.

Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears

Damià Borràs i Barber substitueix Pilar Costa i Serra.

Comissió de Turisme
Enric Casanova i Peiró substitueix Pilar Costa i Serra.

Palma, a 16 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia al càrrec de president de la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14562/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, i resta assabentada de la seva renúncia
al càrrec de president de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

Palma, a 16 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 65, de 14 d'octubre
de 2016.

-  Pàg. 3188 i 3225, apartat D)
On diu: RGE núm. 1368/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13686/16, ...
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