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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió dels dies 13, 14 i 15 de desembre de
2016, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A)
RGE núm. 1683/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a eliminació de les aturades d'autobús PalmaAlcúdia-Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Per quin motiu s'han eliminat les aturades del bus de la línia
Palma-Alcúdia-Palma de Consell, Binissalem i Santa Maria?
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer, admet a tràmit la interpelAlació següent.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A)
RGE núm. 1894/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb les
clàusules socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la seva política general pel que fa a la posada en marxa
l aplicació de les denominades clàusules socials.
Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)
RGE núm. 1686/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a subvencions nominatives (II).
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.
Amb relació a la pregunta amb registra d'entrada 16984/16,
a quin import ascendeixen les subvencions nominatives dels
tres darrers exercicis?
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

C)
RGE núm. 1708/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a publicitat institucional.
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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Quin import econòmic han rebut cadascun dels diferents
mitjans en concepte de publicitat institucional l'any 2016?
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

D)
RGE núm. 1713/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies
pediàtriques públiques.
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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G)
RGE núm. 1716/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
malalts a l'Hospital general (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora la situació denunciada respecte del trasllat de
malalts a l'Hospital General que ha aparegut als mitjans de
comunicació recentment?
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Quantes ambulàncies pediàtriques públiques existeixen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
H)
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

E)
RGE núm. 1714/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies
pediàtriques privades.
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.

RGE núm. 1717/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
malalts a l'Hospital general (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quant de temps ha estat l'Hospital general sense ascensor
traslladant els malalts de forma inadequada?
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Quantes ambulàncies pediàtriques privades existeixen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
I)
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

F)
RGE núm. 1715/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'ambulàncies pediàtriques.
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.
Pensa dotar o ampliar el servei d'ambulàncies pediàtriques
a la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 25 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

RGE núm. 1718/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució
de les obres de millora dels accessos des de l'aparcament a
l'Hospital de Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears executar el
projecte de millora dels accessos des de l'aparcament a
l'Hospital de Can Misses a Eivissa?
Palma, a 26 de gener de 2017.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.
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J)

M)

RGE núm. 1719/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 2/2016.

RGE núm. 1815/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitats
de la concessionària en relació amb la problemàtica
generada pel manteniment dels quiròfans de can Misses.

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.
Com ha assegurat el Govern el compliment del que disposa
l'article 20 de la Llei 2/2016, en referència a la participació
ciutadana i a la composició equilibrada d'homes i dones que
figura en l'esmentat article?
Palma, a 26 de gener de 2017.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que la consellera de Salut no assumeixi cap
responsabilitat per la problemàtica generada per la presència
d'insectes en els quiròfans de Can Misses, pensa que la
concessionària ha d'assumir la responsabilitat d'aquesta manca
de manteniment amb les greus conseqüències sanitàries, socials
i humanes que ha suposat?
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

K)
RGE núm. 1813/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitats
de la consellera de Salut en relació amb la manca de
prevenció de riscos sanitaris a Can Misses.
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.
Pensa la consellera de Salut assumir algun tipus de
responsabilitat per la falta de prevenció de riscos sanitaris que
han determinat la presència d'insectes a quasi tots els quiròfans
del nou Hospital de Can Misses?
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

N)
RGE núm. 1816/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures legals
com a conseqüència del tancament dels quiròfans de Can
Misses com a conseqüència de la presència d'insectes.
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.
Pensa adoptar la Conselleria de Salut alguna mesura legal
davant l'atemptat contra la salut pública que suposa la presència
d'insectes en els quiròfans de Can Misses i que ha determinat
el tancament total dels quiròfans amb cirurgia programada?
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

L)
RGE núm. 1814/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitats
de la consellera de Salut en relació amb l'anul·lació de totes
les intervencions de Can Misses.
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.
Pensa la consellera de Salut assumir algun tipus de
responsabilitat davant l'anul·lació de totes les intervencions
programades des d'avui a Can Misses i que es preveu que es
mantingui almanco durant tres dies més, amb la problemàtica
sanitària, social i humana que comporta?
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

O)
RGE núm. 1817/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a derivacions
hospitalàries com a conseqüència del tancament de
quiròfans.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar la consellera de Salut quines derivacions
hospitalàries s'han produït com a conseqüència del tancament
dels quiròfans aquest matí per la presència d'insectes? Indicau
la resposta per centres hospitalaris i per patologies i
especialitats.
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
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S)
P)
RGE núm. 1818/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervencions
quirúrgiques posposades i no derivades.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar la consellera de Salut quines intervencions
quirúrgiques s'han posposat com a conseqüència del tancament
dels quiròfans aquest matí per la presència d'insectes i no han
estat derivades? Indicau la resposta per patologies i
especialitats.
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

RGE núm. 1821/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
d'encefalopatia espongiforme transmissible.
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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de
l'encefalopatia espongiforme transmissible durant el 2016?
Indicau-ne les dades per illes i per tipus d'animal.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

T)
RGE núm. 1822/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de brucel·losi bovina.

Q)
RGE núm. 1819/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús dels quiròfans
de la Policlínica per evitar desplaçaments innecessaris.
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.

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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la
brucel·losi bovina durant el 2016? Indicau-ne les dades per
illes.

Pot informar la consellera de Salut les raons per les quals ha
prescindit dels quiròfans de la Policlínica, i evitar així
desplaçaments innecessaris fora de l'illa d'una part de la
cirurgia programada i suspesa com a conseqüència de la
presència d'insectes en els quiròfans de Can Misses?
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

R)
RGE núm. 1820/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a insectes en els
quiròfans de Can Misses.
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.

Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

U)
RGE núm. 1823/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de brucel·losi caprina.
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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la
brucel·losi caprina durant el 2016? Indicau-ne les dades per
illes.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Pot informar la consellera de Salut de les causes per les
quals s'ha produït la presència d'insectes en els quiròfans de
Can Misses?
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

V)
RGE núm. 1824/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de llengua blava.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la llengua
blava durant el 2016? Indicau-ne les dades per illes i per tipus
d'animal.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

W)
RGE núm. 1825/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de tuberculosi bovina.
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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la
tuberculosi bovina durant el 2016? Indicau-ne les dades per
illes.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Z)
RGE núm. 1828/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de malaltia d'Aujeszky.
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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la malaltia
d'Aujeszky durant el 2016? Indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AA)
RGE núm. 1829/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de la pesta porcina clàssica.

X)

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.

RGE núm. 1826/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de leucosi enzoòtica.

Quantes proves s'han realitzat per al control de la pesta
porcina clàssica durant el 2016? Indicau-ne les dades per illes.

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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la leucosi
enzoòtica durant el 2016? Indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AB)
RGE núm. 1830/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de la pesta porcina africana.

Y)

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.

RGE núm. 1827/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de peripneumonia contagiosa bovina.

Quantes proves s'han realitzat per al control de la pesta
porcina africana durant el 2016? Indicau-ne les dades per illes.

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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la
peripneumonia contagiosa bovina durant el 2016? Indicau-ne
les dades per illes.

Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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AC)
RGE núm. 1831/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de la malaltia vascular porcina.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu l'Ibavi no va acollir una família de Manacor
que va ser desnonada el passat 9 de gener?

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.
Quantes proves s'han realitzat per al control de la malaltia
vascular porcina durant el 2016? Indicau-ne les dades per illes.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AD)
RGE núm. 1857/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pèrdues de collites a causa del temporal.

Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AG)
RGE núm. 1860/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients presentats a la Comissió de Medi Ambient.
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.
Quants expedients s'han presentat el 2016 a la Comissió de
Medi Ambient? Quants se n'han aprovat?

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.
Quina estimació quant a pèrdues de collites té la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a causa del temporal que
hem patit recentment? Separau les dades per illes i tipus de
collita.
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AE)
RGE núm. 1858/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
donacions de sang.
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.
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Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AH)
RGE núm. 1884/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions del Consell Assessor de Continguts i de
Programació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades s'ha reunit el Consell Assessor de
Continguts i de Programació des del nomenament de tots els
seus membres?
Palma, a 30 de gener de 2017.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

Quina política pensa dur a terme la Conselleria de Salut per
incentivar les donacions de sang?
AI)
Palma, a 25 de gener de 2017.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

RGE núm. 1889/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retribucions de la Sra. Margarita Cardona Cardona.

AF)
RGE núm. 1859/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acolliment de la família desnonada a Manacor.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Quines retribucions íntegres ha percebut durant l'any 2016
la gerent de l'Ens Sra. Margarita Cardona Cardona?
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Palma, a 26 de gener de 2017.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, quin futur creu que tenen els
acords de governabilitat després de la crisi institucional dels
darrers mesos?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2017, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A)
RGE núm. 1865/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
propagació del bacteri Xylella fastidiosa a 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions ha fet la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per evitar els efectes negatius que està
causant la propagació del bacteri Xylella fastidiosa sobre
l'economia i el medi ambient a les Illes Balears?
Palma, a 29 de gener de 2017.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

C)
RGE núm. 1972/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
servei d'ambulàncies amb accidentats de trànsit.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin protocol s'utilitza per a l'atenció dels accidentats en els
accidents de trànsit i el seu trasllat en ambulàncies als centres
de salut?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
La diputada:
María Montserrat Seijas i Patiño.

D)
RGE núm. 1978/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a Presidència del Parlament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el fet que encara no hi hagi un nou president o
presidenta del Parlament?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
E)
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

B)
RGE núm. 1955/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a futur dels acords de
governabilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 1979/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a competicions esportives en casos
d'emergència meteorològica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té el Govern alguna manera de coordinar amb les
federacions esportives el fet de poder anul·lar competicions en
cas d'emergències meteorològiques?

BOPIB núm. 81 - 3 de febrer de 2017
Palma, a 1 de febrer de 2017.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

F)
RGE núm. 1981/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a punts de comptatge de l'autopista Eivissa-Sant
Antoni.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

I)
RGE núm. 1985/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disminució d'alumnes a les escoles oficials d'idiomes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre la
important disminució d'alumnes a les escoles oficials
d'idiomes?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

Pensa el Govern instal·lar més punts de comptatge
d'aforament en l'autopista d'Eivissa-Sant Antoni?
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El diputat:
Aitor Morrás i Alzugaray.

G)
RGE núm. 1982/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a sistemes de comunicacions d'incidències de Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

4163

J)
RGE núm. 1986/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oposicions en el sector educatiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears convocar
oposicions en el sector educatiu?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

Com pensa el Govern unificar els dos sistemes de
comunicacions telemàtics d'incidències que coexisteixen en
aquests moments a Son Espases?
K)
Palma, a 2 de febrer de 2017.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

H)
RGE núm. 1984/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
promoció turística als consells insulars.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 1987/17, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures educatives que finançarà el Govern a
Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines infraestructures educatives finançarà el Govern de
les Illes balears durant la present legislatura a Eivissa?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
La diputada:
Sra Ramón i Roselló.

En quina data té previst el Govern de les Illes Balears fer
efectiu el traspàs de promoció turística als consells insulars?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

L)
RGE núm. 1988/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de manteniment dels centres de secundària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En què consisteix el pla de manteniment dels centres de
secundària que ha anunciat el conseller d'Educació i Universitat
recentment?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

M)
RGE núm. 1989/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
d'igualtat als diferents sectors de l'Administració.

Palma, a 2 de febrer de 2017.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

P)
RGE núm. 1996/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
protecció de la reserva marina del Nord de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions pensa fer el Govern per fer efectiva la
protecció de la reserva marina del Nord de Menorca?

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

Palma, a 2 de febrer de 2017.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

En quina situació es troben els diferents plans d'igualtat,
pendents de fer, als diferents sectors de l'Administració?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

N)
RGE núm. 1990/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a
l'avantprojecte de llei que regula el lloguer turístic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora la Sra. presidenta del Govern el rebuig social
i polític que ha generat el seu avantprojecte de llei que regula
el lloguer turístic?
Palma, a 1 de febrer de 2017.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

O)
RGE núm. 1995/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a vaga dels treballadors dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com pensa el Govern solucionar les reivindicacions dels
treballadors dels Serveis Ferroviaris de Mallorca que han
causat la vaga?

A)
RGE núm. 1869/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a lloguer turístic (I), davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Considera que la proposta de regulació d'estades turístiques
a habitatges és compatible amb la normativa estatal de propietat
horitzontal?
Palma, a 30 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
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B)
RGE núm. 1870/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a lloguer turístic (II), davant la Comissió de
Turisme.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Ordre de Publicació

Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Considera que la proposta de regulació d'estades turístiques
a habitatges és compatible amb la normativa estatal
d'arrendaments urbans?
Palma, a 30 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

C)
RGE núm. 1871/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a lloguer turístic (III), davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Considera que la proposta de regulació d'estades turístiques
a habitatges és compatible amb les competències en urbanisme
dels ajuntaments?
Palma, a 30 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

D)
RGE núm. 1872/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a lloguer turístic (IV), davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Considera que la proposta de regulació d'estades turístiques
a habitatges és respectuosa amb les autoritzacions i
comunicacions existents?
Palma, a 30 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A)
RGE núm. 1753/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a redistribució de la recaptació de la Llei de
l'impost d'estades turístiques (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atès l'esforç que han
realitzat molts d'ajuntaments a l'hora d'elaborar els diversos
projectes que van ser presentats amb les màximes expectatives
d'aconseguir millores importants per als seus municipis, en
molts casos, en relació directa amb el tema medi ambiental, i
atès que els esmentats projectes no han estat aprovats per ser
finançats amb fons provinents de l'impost sobre estades
turístiques, es fa necessari i urgent que el Parlament es
pronunciï per tal de donar-hi una solució i es compensi l'esforç
efectuat pels ajuntaments.
El passat mes de setembre el Govern de les Illes Balears va
aprovar el Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al
període 2016. Aquesta convocatòria estava oberta a la
presentació de projectes per part dels ajuntaments, altres
institucions supramunicipals i entitats. Això va suposar que els
ajuntaments fessin un esforç important per elaborar projectes,
que van ser presentats amb les màximes expectatives
d'aconseguir millores importants per als seus municipis, en
molts casos, en relació directa amb el tema medi ambiental, que
era l'objectiu prioritari d'aquest pla.
Ja en el moment de l'aprovació de la Llei de l'Impost
d'Estades Turístiques, el Partit Popular va manifestar el seu
rebuig a l'esmentat impost i al sistema de distribució dels
ingressos, ja que no era el més adequat, ja que els municipis no
tenien el pes suficient dins de la Comissió d'Impuls de Turisme
Sostenible, encarregada d'aprovar els projectes que es
finançaran amb aquest impost.
Els municipis són les administracions que més esforç
econòmic realitzen per mantenir les infraestructures i els
serveis que afavoreixen el foment i l'impuls del turisme a les
Illes, on es generen els ingressos de l'ecotaxa, en canvi, ara
veuen com no han estat aprovats cap dels seus projectes, que
van haver de realitzar en un termini molt breu i amb una
despesa tècnica i econòmica molt important.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

La Unió Europea cada any sol autoritzar als diferents estats
membres a realitzar un avançament de fins al 70% dels
pagaments de la PAC a partir del 17 d’octubre de l’any
corresponent.

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a deixar sense efecte l'acord de la Comissió d'Impuls de
Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta tenint en
compte els projectes municipals.

A les Balears, aquests pagaments s’havien realitzat sempre
en torn al 15-20 d’octubre. I la resta de l’import de les ajudes
de la PAC sempre s’havien pagat als pagesos abans del 31 de
desembre de cada any.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la modificació del sistema de distribució dels
ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, donant més pes als
municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.

El retard injustificat per part del Govern del pagament de la
PAC als pagesos de les Illes els provoca greus problemes per
fer front a les seves despeses i, a més , el fet de traslladar el
cobrament de l’ajut, o part de l’ajut, a un any posterior també
té conseqüències fiscals.

3r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, que, en cas que la proposta aprovada segueixi
endavant, es facin càrrec del cost que han tingut els ajuntaments
per a la redacció dels projectes no aprovats.
Palma, a 26 de gener de 2017.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Per tot això presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a efectuar els
pagaments de la PAC als pagesos de les Illes Balears dins del
mateix any en què aquesta ajuda és concedida per la Unió
Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a assegurar que
els pagesos de les Illes Balears rebran l’avançament del
percentatge màxim que permeti la Unió Europea dels
pagaments de la PAC corresponent a l'any 2017, com a molt
tard el 30 d'octubre de 2017.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de febrer de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a assegurar que
els pagesos de les Illes Balears rebran la totalitat de les ajudes
de la PAC de l’any 2017 abans del 31 de desembre de 2017,
sempre que la Unió Europea mantingui les mateixes
condicions.
Palma, a 24 de gener de 2017.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

A)
RGE núm. 1725/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de la PAC als agricultors de les Illes
Balears dins el mateix any que es concedeixen, davant la
Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

B)
RGE núm. 1867/2017, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a modificar els
criteris de repartiment dels fons produïts per l'impost del
turisme sostenible, davant la Comissió de Turisme.

De tots és sabut que el sector agrari de les Illes Balears es
troba en una difícil situació a causa de diferents factors que
provoquen una baixa rendibilitat al mateix temps es tracta d’un
sector estratègic per a la nostra comunitat.

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
comissió.

Per a l’any 2016 les explotacions de Balears varen tenir
assignats uns 28.000.000€ de fons 100% europeus en concepte
d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquests fons
estan a disposició directa de la comunitat autònoma.

L’Impost de Turisme Sostenible és un impost finalista, per
tant és un impost dirigit a una sèrie de finalitats com són la
protecció, la preservació i la recuperació del medi natural o la
millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic.
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La decisió sobre el repartiment d’aquests fons legalment
s’ha de fer elegint els projectes que s’ajustin més a les finalitats
descrites a la llei. Correspon a una comissió realitzar la
proposta de quins són els projectes que seran finançats a través
dels fons recaptats per aquest impost.
Que la Comissió no s’hagi de subjectar a cap criteri objectiu
a l’hora de fer aquesta proposta d’elecció i que hi hagi una
majoria de membres del Govern balear, suposa una distorsió en
un funcionament participatiu i transparent a l’hora de prendre
les decisions.
Així és com el fet que no s’hagi acceptat cap dels projectes
presentats pels ajuntaments de Balears (més de cent) a la
primera convocatòria de repartiment del fons resulta xocant i
rebutjable.
Si el criteri era que resultaven prioritaris els projectes
presentats per altres administracions s’hauria d’haver fixat a la
convocatòria i així s’haurien estalviat als ajuntaments un temps
i uns recursos que han resultat inútils per raons no justificades,
ni per la norma legal de l’impost, ni per la convocatòria.
Per aquest motiu el Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de les Illes Balears:
1. A modificar les regles de funcionament de la Comissió de
l’Impuls Sostenible per tal que les propostes del Govern
necessitin d’un mínim de consens entre les parts per ser
aprovades.
2. A establir alguns criteris objectius en el repartiment, criteris
que poden ser per zones o per administracions. Si són per zones
que com a mínim el 50% o un determinat percentatge dels fons
recaptats s'han de dedicar a la zona d'on provenen els recursos
(a infraestructures i equipaments directament vinculats i que
donen servei a aquestes zones); si són per administracions que
com a mínim el 30% o un determinat percentatge dels fons
recaptats per un municipi s’hagin de dedicar als projectes
presentats pels ajuntaments.
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

C)
RGE núm. 1893/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places suficients per acollit tots els alumnes que
superin les provés d'accés per accedir al programa British
Council, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Tots coincidirem que l’ensenyament de llengües estrangeres
és una de les línies estratègiques que tot sistema educatiu ha
d’implementar, si es vol que els fillets en edat escolar
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assoleixin unes bases que els permeti obrir-se pas en el món
laboral i en les relacions amb gent d’altres països.
En el municipi de Maó es va obrir una línia pionera amb la
implantació del Programa British Council a l’Escola Sa
Graduada. Els alumnes d’aquest centre passen després a cursar
l’ESO a l’IES Cap de Llevant, on poden continuar amb el seu
aprenentatge en anglès dins d’aquest mateix programa.
Un altre col·legi, que ha fet passes interessants dins el seu
programa educatiu en aquest sentit, és el CEIP Antoni Juan
Alemany. Aquest centre fa uns anys que du a terme un projecte
plurilingüe, que abasta des d’infantil fins que acaben els estudis
de primària, assolint un nivell A2 en llengua anglesa, per als
fillets que superen 6è de primària. Les proves, que es duen a
terme com a centre examinador al Trinity College, així ho
testimonien.
Tots els alumnes del CEIP Sa Graduada que superen els
estudis de primària accedeixen directament a l’IES Cap de
Llevant, si així ho desitgen. Però els alumnes del CEIP Antoni
Juan Alemany i tots els alumnes d’altres centres que ho vulguin
han de passar una prova específica per tal de poder optar a les
places que sobrin o que no siguin ocupades pels alumnes del
CEIP Sa Graduada.
Malauradament, la Conselleria d’Educació no assumeix tots
els alumnes -no sols els del CEIP Antoni Juan Alemany, sinó
els alumnes d’altres col·legis que es presentin i superin la
prova- si la quota ja està coberta. Aquesta situació ens sembla
injusta, ja que molts alumnes fan un esforç per aprovar aquest
examen i no veuen que el seu esforç es vegi reconegut, si no hi
ha places.
En aquest sentit, el Grup Popular pensa que la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears hauria d’articular
les mesures necessàries per acollir i donar plaça a tots els
alumnes que superin la prova d’accés al programa de British
Council que s’ofereix a ESO, i així poder continuar amb els
seus estudis plurilingües.
I és per aquests motius, que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears que
adopti les mesures necessàries per tal que en el curs 2017-2018
es dotin de places suficients per acollir tots els alumnes que
superin les proves d’accés per accedir al programa British
Council a l’IES Cap de Llevant.
Palma, a 27 de gener de 2017.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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D)
RGE núm. 1898/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a un nou centre educatiu a Mancor,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

4t. Mentre es resolen els tràmits pendents i es construeix el nou
CEIP, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la dotació del personal docent i personal
de suport infantil adscrit al centre existent, conformement a les
demandes del municipi.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 presentat
per la Conselleria d’Educació del Govern balear no atén totes
les demandes de la comunitat educativa, ni de les associacions
de mares i pares, ni de molts municipis de les nostres illes.
Algunes demandes que esperaven resposta aquesta legislatura
han quedat desplaçades a futurs compromisos de governs
posteriors, i altres demandes no han estat incloses en el pla.
És el cas de Mancor de la Vall, on un centre educatiu nou
és una necessitat urgent i una reivindicació col·lectiva del
municipi.
L’ajuntament de Mancor i els seus veïnats ha sol·licitat
reiteradament aquesta construcció i ha fet totes les passes
possibles per facilitar-ho, com és haver mantingut nombroses
reunions amb els responsables de la conselleria per consensuar
aquesta actuació i la seva ubicació.
Però pareix ser que el nou Govern del Pacte no ha prioritzat
aquesta demanda educativa. El pressupost de la CAIB per a
2017 no inclou cap partida pressupostària per a aquesta
actuació i el Pla d’infraestructures presentat per la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears no inclou el
finançament del nou CEIP del municipi de Mancor de la Vall
dins aquesta legislatura, sinó que el deixa pendent d’un futur
finançament.
Tot i això, la realitat de Mancor és que només disposa d’un
centre educatiu públic, el CEIP Montaura, que cada vegada té
més alumnes i amb unes instal·lacions que han quedat obsoletes
des de la seva construcció, saturades i amb deficiències. El
centre va ser construït els anys vuitanta, amb una capacitat per
a 50 alumnes aproximadament. Actualment ja té més d’un
centenar d’alumnes escolaritzats, per altra banda les seves
instal·lacions tenen greus deficiències estructurals i requereix
adaptar-se a la normativa actual de seguretat i riscos laborals.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 presentat el mes de desembre, per prioritzar la
construcció d’un nou CEIP a Mancor de la Vall, ja que és una
necessitat inajornable i una reivindicació de la comunitat
educativa del municipi.
2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar els tràmits administratius pendents per poder
començar la construcció del nou CEIP el més aviat possible.

Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

E)
RGE núm. 1899/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a la reforma i ampliació del CEIP
Joan Mas i Verd a Montuïri, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 presentat
per la Conselleria d’Educació del Govern balear no atén totes
les demandes de la comunitat educativa, ni de les associacions
de mares i pares, ni de molts municipis de les nostres illes.
Algunes demandes que esperaven resposta aquesta legislatura
han quedat desplaçades a futurs compromisos de governs
posteriors i altres demandes no han estat incloses en el pla.
És el cas de Montuïri, on la reforma i l'ampliació del centre
educatiu públic, CEIP Joan Mas i Verd, és una necessitat
urgent i una reivindicació col·lectiva del municipi.
L’ajuntament de Montuïri i els seus veïnats han sol·licitat
reiteradament aquesta reforma i ampliació, i han fet totes les
passes possibles per facilitar-les, com és haver mantingut
nombroses reunions amb els responsables de la Conselleria
d’Educació per consensuar aquesta actuació i oferir les
solucions d’espai per a la seva adequació. A resultes d’això la
passada legislatura el Govern del Partit Popular va incloure
aquest projecte dins els seus compromisos, signant un Protocol
d’intencions amb l’ajuntament del Partit Popular del municipi
el mes de març de 2015, per a l’eliminació de les barreres
arquitectòniques i per a la reforma i ampliació del CEIP Joan
Mas i Verd.
Però pareix ser que el nou Govern del Pacte d’esquerres no
ha prioritzat aquesta demanda educativa. El pressupost de la
CAIB per a 2017 no inclou cap partida pressupostària per a
aquesta actuació. I el Pla d’infraestructures presentat per la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears no
inclou el finançament fins a final de l’any 2018 i 2019, amb una
consideració clarament secundària.
Tot i això, la realitat de Montuïri és que només disposa
d’aquest centre educatiu, el CEIP Joan Mas i Verd, que cada
vegada té més alumnes i unes instal·lacions que han quedat
obsoletes des de la seva construcció fa més de 80 anys, l’any
1935.
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A aquest fet s’afegeix l’existència de dues aules
prefabricades, considerades inicialment com una solució
provisional a la massificació escolar i que s’estan convertint en
una mala resposta definitiva, amb el greuge comparatiu que
suposa per als alumnes de Montuïri haver de passar els seus
primers anys escolars dins un barracó.
Per contra, no s’han incrementat els mestres, sinó que s’han
incrementat les ràtios i la pressió laboral sobre els docents
assignats.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023, per prioritzar l’ampliació i la reforma del CEIP
Joan Mas i Verd de Montuïri, ja que és una necessitat i una
reivindicació de la comunitat educativa del municipi.
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El Conservatori Professional de música i dansa d’Eivissa
pateix un gran deteriorament a conseqüència del gran nombre
de goteres i humitats que obliguen a tenir tancat un terç de les
instal·lacions. La situació és especialment greu, els bassals
s’han convertit en un perill habitual i ja s’han produït accidents
per part d’alumnes. A la situació esmentada afegim que no
funciona la maquinària de climatització, situació que du a
convertir les instal·lacions en un forn a l’estiu i un congelador
a l’hivern. Tot, a un centre que fou inaugurat fa només sis anys,
per tant, s’evidencia l’existència de defectes estructurals que
requereixen una reparació i un manteniment adequat per part
del Govern de les Illes Balears.
Considerem que aquest estat deplorable de les instal·lacions
produeixen greus perjudicis a l’hora d’impartir la formació als
alumnes del Conservatori.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure una partida pressupostària dins l’any 2017
per a aquesta inversió, i agilitar els tràmits administratius
necessaris per poder començar les obres el més aviat possible.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una anàlisi de forma urgent sobre l’estat de
les instal·lacions del Conservatori de música i dansa d’Eivissa
.

3r. Mentre es duen a terme la tramitació administrativa i les
obres per a la reforma i l'ampliació del centre educatiu, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la dotació del personal docent i personal de
suport adscrit al centre, conformement a les demandes del
municipi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les intervencions i inversions necessàries per
tal que el Conservatori de música i dansa d’Eivissa reuneixi les
condicions de seguretat i idoneïtat necessàries per a les seves
funcions.
Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
G)
F)
RGE núm. 1900/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l'adequació del Conservatori
d'Eivissa, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El 26 de gener de 2011 fou inaugurat el nou centre del
Conservatori de música i dansa d’Eivissa situat a l’Avinguda
d’Espanya , al centre de la ciutat. Les especialitats, el
professorat i l'alumnat han anat augmentat al llarg dels anys.
Avui en dia s’hi imparteixen les especialitats de violí, viola,
violoncel, contrabaix, guitarra, oboè, fagot, flauta travessera,
clarinet, saxòfon , trompeta , trombó, percussió i piano. També
l’augment de l’alumnat és molt positiu. Uns 360 alumnes en el
curs 2016/17 gaudeixen d’ aqueixa formació.
Però les condicions en què s’imparteix aqueixa formació
són totalment lamentables.

RGE núm. 1901/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a la confecció d'unitats de la quota
de professorat als centres docents públics per al curs 20172018, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Tenint en consideració que per al curs 2016-2017 la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va
elaborar uns criteris per a la confecció de les unitats de quota
de professorat als centres públics d'educació infantil i primària,
d'educació secundària obligatòria, batxillerat,
formació professional, d'ensenyament de persones adultes i de
règim especial.
Considerant que aquests criteris han suposat disminucions
de professorat i tècnics de suport, especialment per als alumnes
amb necessitats especials, i amb una important incidència a les
illes d'Eivissa i Menorca, i tenint en consideració l'opinió dels
docents, així com l'escrit presentat pels directors d'infantil i
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primària de Menorca, seria important que amb temps es puguin
millorar els criteris establerts per al proper curs.

e) Increment de la quota del professorat en mitja jornada
d’un especialista en llengua anglesa als centres d'una línia,
tal com es va fer els cursos 2014-2015 i 2015-2016, per tal
de millorar l'aprenentatge de la llengua anglesa dins el Marc
Comú Europeu de Referència per les Llengües.
f) Que els centres, que com a projecte lingüístic de centre
tenguin l'aprenentatge de la llengua anglesa present des
d'educació infantil, pugin perfilar les places d'educació
infantil almenys amb un nivell B2 d'anglès. A més, als
centres d'una línia que el mestre +1 d'educació infantil
també pot realitzar suports a educació primària, pugui
perfilar aquesta plaça amb música o educació física.
g) Dotar als centres d'educació infantil i primària amb la
figura d'un administratiu, per ajudar als equips directius a
reduir el volum de feina de caire més administratiu.

I és per aquests motius que el Grup Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en els criteris per a la confecció d’unitats de la
quota de professorat dels centres docents públics per al proper
curs 2017-2018 s'introdueixin les següents millores respecte del
present curs:
1. Respecte dels criteris a l’assignació d’unitats, a l'apartat
d'altres consideracions, al procés d’admissió a centres i,
particularment, a les comissions d’escolarització, s'ha de
tenir en compte de manera efectiva el que es preveu al punt
3 d'aquest apartat dels criteris per al curs 2016/2017 a
l’hora d’establir les ràtios corresponents a cada nivell, quan
l’alumnat amb necessitats educatives específiques de suport
educatiu superin els percentatges establerts del 20%, 25%
o 30% i que la superació d’aquestes ràtios figurin a les
estadístiques corresponents.
2. Respecte d'altres períodes lectius per a suport: que la
distribució del períodes lectius per a suport vengui definida
pel nombre d’unitats del centre i no pel nombre de línies. A
més, que el nombre de períodes sigui equitatiu entre d’una,
dues o tres línies i centres incomplerts (no s’entén que els
centres d’una línia disposin de 50 hores de suport i els de
dues línies, de 140).
3. Ràtios de professors de suport: Els criteris per al curs
2016/2017 estableixen ràtios de fins a 16 alumnes amb
adaptació curricular significativa per PT i 48 de suport per
AL, el que suposa ràtios excessius i supera les ràtios
establertes a la normativa (Ordre de 18 de setembre de
1990, per la qual s'estableixen les proporcions de
professionals/alumnes en atenció educativa dels alumnes
amb necessitats especials), que establia una ràtio màxima de
12 alumnes amb necessitats educatives específiques per
cada PT i un AL per 25 alumnes amb necessitats de suport.
Així mateix es considera que no sempre són els alumnes
amb adaptacions curriculars significatives (ACS) els que
requereixen atenció directa dels especialistes en PT i AL,
per la qual cosa se sol·licita que les condicions per establir
la quota de professorat de suport no sigui les ACS, sinó el
nombre d’alumnes que estan en programa, tenint en compte
els diferents diagnòstics i les dificultats de cada alumne.
4. Altres millores necessàries:
a) Increment de la dotació de la quota del professorat per
cobrir les reduccions dels majors de 55 anys.
b) Increment de la quota de professorat dels centres que
disposen d’aula UECCO per augmentar el nombre d’hores
destinades a l'equip directiu d'aquests centres, que
actualment són insuficients.
c) Increment de la quota de professorat del centres que
disposen dels serveis d’escola matinera, menjador i
transport escolar per augmentar el nombre d’hores
destinades a l’equip directiu, que actualment són
insuficients, especialment en el cas dels secretaris.
d) Increment de la quota de professorat en mitja jornada
d’un especialista de suport, en el cas que un membre de
l’equip de suport, PT o AL, sigui membre de l’equip
directiu.

Palma, a 31 de gener de 2017.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

H)
RGE núm. 1902/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l'eliminació de l'amiant a tots els
centres educatius de Balears, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
L’amiant és un mineral que, per la seva gran durabilitat i
reduït cost, va ser utilitzat profusament durant anys per a la
fabricació de diferents productes, principalment per a materials
de construcció. És un dels components del fibrociment que es
troba present en cobertes, aïllants, canonades, ... habituals en
tot tipus de construccions fins que va ser prohibit totalment en
obres noves a partir de 2002. Això es deu que l’Organització
Mundial de la Salut l’ha reconegut com a carcinogen del primer
grup en humans, és a dir que pot produir càncer amb
independència de la quantitat a la qual s’està exposat. La causa
és la seva formació per fibres naturals amb diferent composició
química i capacitat per desfer-se en fibres cada cop més petites
i imperceptibles en l’aire, que fa que aquest material arribi a ser
respirable, penetrant en el nostre organisme de forma altament
nociva. Molts anys després d’haver-ne produït l’exposició,
apareixen diferents
patologies, principalment en l’aparell respiratori. De fet, l’OMS
afirma que es produeixen 107.000 morts l’any per malalties
derivades de l’amiant.
En conseqüència, el desembre de l’any 2001 es va publicar
l’Ordre de 7 de desembre de 2001 que modificava l’annex I del
RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen
prohibicions a la comercialització i l'ús de determinades
substàncies nocives com l’amiant, així com la limitació
d’aquelles ja instal·lades en construccions fins a la seva
eliminació o fi de la vida útil. En els darrers anys, l’aparició de
nombrosos casos, especialment en treballadors d’aquesta
indústria, ha posat tràgicament d’actualitat els perills derivats
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i la necessitat d’eliminar-lo definitivament de totes les
instal·lacions afectades.

normativa de seguretat i salut aplicable als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant.

En l’àmbit educatiu, aquest material es troba encara a dia
d’avui present en molts de centres d’ensenyament, amb
l’agreujament que, en alguns, els elements de fibrociment estan
trencats o esquerdats, de manera que les partícules poden
escampar-se amb més facilitat per l’aire. Així les coses,
l’exposició a aquest mineral pot afectar la comunitat educativa
que conviu a les escoles i als instituts de les nostres illes, tant
les persones que presten els seus serveis en els centres
educatius, com l’alumnat usuari dels propis centres i els seus
propis familiars.

4t. Posi en marxa un programa d’informació a les mares i pares,
al professorat i a la comunitat educativa en general, basat en la
normativa en vigor i les recomanacions existents, per
transmetre informació clara sobre la presència de l’amiant en
els elements constructius i les seves conseqüències, evitant
l’alarmisme i la confusió en els centres educatius de les Illes
Balears.

Davant aquesta situació, la passada legislatura el Govern
popular va prioritzar l’eliminació d’amiant dins el seu pla
d’inversions inclòs expressament en el préstec del Banc
Europeu d’Inversions aprovat per a actuacions educatives, amb
un import de 27,7 milions d’euros. I es va començar la tasca
per a la seva eliminació dels centres educatius afectats. Però a
dia d’avui, el Govern del Pacte ha presentat un Pla
d’infraestructures educatives que no preveu la intervenció per
a l’eliminació de l’amiant de tots els centres que encara es
troben afectats, sinó que hi ha centres amb amiant que no han
estat inclosos en l'indicat Pla. Així ha estat denunciat
públicament també per part de la comunitat educativa,
fonamentat en els informes tècnics emesos al respecte.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que:
1r. La conselleria competent en matèria d’educació modifiqui
el seu Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 per
prioritzar l’eliminació de l’amiant existent a tots els centres
d’ensenyament de la nostra comunitat dins aquesta legislatura.
2n. La conselleria competent en matèria d’educació realitzi un
inventari exhaustiu dels centres educatius construïts abans de
l’any 2002 que contenguin materials amb amiant i un full de
ruta clara d’actuacions de retirada de cobertes i porxades de
fibrociment amb fibres d'amiant a cada un dels municipis
afectats.
En concret, s’insta a incloure i calendaritzar expressament
aquells centres educatius amb amiant on no s’havia previst fer
cap inversió per a la seva eliminació; així com a agilitar
l’eliminació d’amiant en els centres educatius on no s’ha
compromès una data concreta o s’ha aplaçat a futures
legislatures.
3r. La conselleria competent en matèria d’educació, a través de
l’Institut balear d’infraestructures educatives (IBISEC) realitzi
visites tècniques a aquells centres d’ensenyament on es conegui
l’existència de fibrociment i existeixin dubtes sobre el seu estat
de conservació. En el cas que es constati un deteriorament
d’aquests materials, que es realitzin comprovacions per valorar
l’existència de fibres d’amiant a l’aire i, si pertoca, procedir a
la clausura immediata d’aquests espais i a la programació
urgent de les obres necessàries per a la retirada d’aquests
components, amb les mesures de seguretat previstes a la

Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

I)
RGE núm. 1903/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l'eliminació dels barracons
educatius a Balears, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Els barracons o les aules prefabricades son una solució
provisional a la falta d’espai en molts centres educatius on s’ha
incrementat el nombre d’alumnes i les instal·lacions existents
no poden donar cabuda a tota la demanda educativa. Així cada
legislatura conviu aquesta solució a diferents municipis de les
Balears.
El Govern del Pacte es va comprometre a prioritzar
l’eliminació dels barracons dels centres educatius. Però la
realitat és que des de 2015, el nombre de barracons s’ha
incrementat considerablement fins arribar als 107 barracons on
es troben 2.500 nins i nines: 72 escolars a Mallorca, 13 en
Menorca i 22 a Eivissa i Formentera.
Per contra, el Pla d’infraestructures educatives 2016-2023
presentat per la Conselleria d’Educació del Govern balear no
destina els recursos pressupostaris necessaris per complir
aquest compromís, ni preveu un full de ruta clar per fer-lo
realitat. De fet, hi ha municipis on no s’ha previst cap
ampliació d’aules per eliminar-los i altres municipis on no hi ha
compromís d’eliminar-los dins aquesta legislatura sinó que es
posterga a partir de l’any 2019.
Mentre, el que era una mesura provisional s’està convertint
en una mala solució definitiva que no permet donar un servei
educatiu de qualitat ni en condicions desitjables i que suposa
una discriminació per a molts d’alumnes balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
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2016-2023 presentat el mes de desembre, per prioritzar
l’eliminació dels barracons existents als centres educatius de la
nostra comunitat dins aquesta legislatura,
establint un full de ruta clar per a cada un dels municipis
afectats.
En concret, s’insta a incloure expressament aquells
municipis amb centres educatius a barracons on no s’ha previst
fer cap inversió per a la seva eliminació, com són: 2 al CEIP Es
Molins de S’Arracó (Andratx), 1 al CEIP Gabriel Palmer
d’Estellencs, 2 a l’IES Berenguer d’Anoia a Inca, 1 al CEIP
Montaura a Mancor, 1 CEIP Sant Jordi de Palma, 3 al CEPA
S’Arenal a Palma, 3 a l’IES Josep Sureda i Blanes de Palma, 1
a l’IES Son Pacs a Palma i 1 al CEIP Mare de Déu de la
Consolació a S’Alqueria (Santanyí).
Així mateix, s’insta a agilitar l’eliminació de barracons dels
centres educatius on no s’ha compromès una data concreta o no
s’han previst actuacions dins aquesta legislatura, com són: 2 al
CEIP Miquel Costa i Llobera de Marratxí, 2 al CEIP Joan Mas
i Verd de Montuïri, 2 a l’IES de Porreres, 4 al CEIP Voramar
de Ca’n Picafort (Santa Margalida) i 5 al CEIP Blai Bonet de
Santanyí.
Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

J)

funció assessora, supervisora, inspectora i avaluadora dels
centres educatius i de la comunitat educativa en general.
L’Administració autonòmica de les Illes Balears disposa
actualment d’una plantilla orgànica del cos d’Inspectors
d’Educació de 29 llocs de feina: 24 a Mallorca, 3 a Eivissa i 2
a Menorca, de les quals n'hi ha 10 ocupades i la resta vacants
pendents de la resolució del concurs de trasllats convocat a
l’efecte conformement es publica a la Resolució del conseller
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia
16 de gener de 2017 (BOIB, núm. 8 de 19 de gener).
Aquesta estructura resulta totalment insuficient per
gestionar els centres educatius de les Illes i donar resposta a les
seves necessitats actuals que s’han esmentat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la plantilla orgànica d’inspectors educatius
de l’Administració autonòmica, incrementant el nombre de
llocs de feina que la integren, de forma suficient per poder
donar resposta adequada a les necessitats actuals del nostre
sistema educatiu.
2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ocupar de forma estable totes les places vacants
existents i de nova creació de la plantilla d’inspectors
educatius, abans de l’inici del proper curs escolar 2017-2018.

RGE núm. 1904/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per al reforç de la plantilla orgànica
d'inspectors d'educació a les Illes Balears, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Les dades reflectides als principals indicadors del sistema
educatiu balear l’any 2016 posen en evidència una
problemàtica complexa al sistema educatiu balear, fruit de
diversos factors que ens situen per sota de la mitjana de l’Estat
en la majoria d’indicadors, allunyats per tant dels objectius de
l’Estratègia Europea 2020: majors índexs de fracàs i
d’abandonament prematur escolar, menors taxes netes
d’escolarització en tots els nivells obligatoris i post obligatoris,
majors taxes de repetició de curs, percentatges baixos
d’idoneïtat, problemes de convivència, casos d’assetjament
escolar...
En definitiva, s’evidencia la necessitat de reorientar el
sistema educatiu i dur-ho a terme des d’una atenció coordinada
de tots els agents educatius i amb una atenció més
individualitzada i propera a tots els centres educatius i el seu
alumnat, com a instrument de millora dels indicadors i en
definitiva del nostre sistema.
En aquest context, els inspectors educatius ocupen un paper
clau, com agents de suport educatiu dels centres i per a la seva

Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

K)
RGE núm. 1905/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l'ampliació de l'IES Joan Ramis
i Ramis de Maó, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 presentat
per la Conselleria d’Educació del Govern balear no atén totes
les demandes de la comunitat educativa, ni de les associacions
de mares i pares, ni de molts municipis de les nostres illes.
Algunes demandes que esperaven resposta aquesta legislatura
han quedat desplaçades a futurs compromisos de governs
posteriors i altres demandes no han estat incloses en el pla.
És el cas de Maó, on l’ampliació de l’Institut Joan Ramis i
Ramis és una necessitat urgent i una reivindicació col·lectiva
del municipi.

BOPIB núm. 81 - 3 de febrer de 2017
El Partit Popular de Menorca i els veïnats del municipi han
sol·licitat reiteradament aquesta construcció i han fet totes les
passes possibles per facilitar-la, com és haver mantingut
nombroses reunions amb els responsables de la conselleria per
consensuar aquesta actuació i reclamar-la insistentment.
Però pareix ser que el nou Govern del Pacte s’oblida
d’aquesta demanda educativa. El pressupost de la CAIB per a
2017 no inclou cap partida pressupostària per a aquesta
actuació i el Pla d’infraestructures presentat per la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears relega aquesta
inversió educativa tan necessària fins a l’any 2019 amb una
prioritat totalment secundària.
Tot i això, la realitat de l’Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó és que cada vegada té més alumnes i unes instal·lacions
que han quedat obsoletes des de la seva construcció, saturades
i amb deficiències. A això s’afegeix l’existència d’aules
modulars prefabricades o barracons, instal·lades
provisionalment per donar resposta a la massificació escolar i
que no permeten donar un servei educatiu de qualitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 per prioritzar l’ampliació de l’Institut Joan Ramis
i Ramis, ja que és una necessitat inajornable i una reivindicació
de la comunitat educativa del municipi.
2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar els tràmits administratius necessaris per poder
començar les obres d’ampliació el més aviat possible.
3t. Mentre es resolen els tràmits pendents i fan les obres, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la dotació del personal docent i recursos
materials del centre, conformement a les demandes del
municipi.
Palma, a 31 de gener de 2017.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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autònomes de poder establir un tipus impositiu autonòmic de
l’Impost sobre hidrocarburs.
Dia 30 de març de 2012 el Consell de Govern de la CAIB
va aprovar el Decret Llei de mesures tributàries per a la
reducció del dèficit, que entre altres qüestions establia un tipus
de gravamen autonòmic a l’Impost sobre les vendes minoristes
de determinats hidrocarburs, més conegut com “cèntim
sanitari”.
Així, a l’esmentat decret llei es va establir un gravamen
autonòmic per les gasolines, de 48 euros per cada 1.000 litres;
pel gasoil d’ús general, de 48 euros per cada 1.000 litres; pel
fuel-oil, de 2 euros per cada tona; i pel querosè d’ús general, de
48 euros por cada 1.000 litres.
Dia 28 de desembre de 2012 es van publicar diferents
normes que modificaven determinats imposts especials i que va
suposar la integració de l’Impost sobre les vendes minoristes de
determinats hidrocarburs dins l’Impost sobre Hidrocarburs, de
forma que el gravamen autonòmic que havia aprovat la nostra
comunitat va passar a formar part de l’Impost sobre
hidrocarburs.
L’Impost sobre hidrocarburs és un impost especial que no
contempla cap tipus de progressivitat i, per tant, grava tots els
ciutadans, amb independència del seu nivell de renda.
El fet que Balears sigui una de les comunitats amb el
gravamen autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs més alt
d’Espanya, és un dels elements que contribueix que a la nostra
comunitat es pagui el carburant més car en comparació amb
altres indrets, la qual cosa suposa que les nostres empreses
estan patint uns majors costos de funcionament que els seus
més directes competidors d’altres regions.
A aquest fet li hem d’afegir que els preus dels hidrocarburs
estan pujant de forma alarmant, especialment des del mes de
novembre passat, després que l'Organització de Països
Exportadors de Petroli (OPEP) decidís reduir la producció
diària de petroli, cosa que ha ocasionat un encariment del
combustible a nivell mundial. Segons dades recentment
publicades, el preu del combustible s’hauria incrementat en un
24% en tot just un any.
És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei

L)
RGE núm. 1906/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció del tipus de gravamen autonòmic de
l'impost sobre hidrocarburs, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials,
en el seu article 50 ter dóna la possibilitat a les comunitats

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir dins l’any 2017 el gravamen autonòmic de
l’Impost sobre Hidrocarburs en un percentatge no inferior al
25%, a fi de reduir el cost final del carburant a tots els
ciutadans i millorar també la competitivitat de les empreses de
la nostra comunitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar dins l’any 2017 una proposta concreta, que
abasti diferents figures impositives, de modificació de tipus
impositius que tengui com a objectiu la reducció progressiva de
la pressió fiscal sobre les famílies de rendes més baixes.
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Palma, a 31 de gener de 2017.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

M)
RGE núm. 1907/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informe específic sobre el deute de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El major i més preocupant desequilibri econòmic que té la
comunitat autònoma de les Illes Balears és, sense cap tipus de
dubte, el seu nivell d’endeutament. És una xifra que no ha
deixat de créixer des que es va crear la pròpia comunitat
autònoma. Si l’any 2000, segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, l’endeutament era de només 509 milions d’euros,
en el tercer trimestre de 2016, darrera dada publicada pel Banc
d’Espanya, aquest endeutament ja havia arribat als 8.628
milions d’euros.
Per altra banda, el nivell d’endeutament, si el mesuram en
percentatge de PIB, se situa també en un nivell molt elevat.
Segons les dades del Banc d’Espanya, en el tercer trimestre de
2016 se situava en el 30,9% sobre el PIB, un dels percentatges
més elevats de totes les comunitats, només superat per la
Comunitat Valenciana, Catalunya i Castella La Manxa.
El creixement en progressió geomètrica de l’endeutament
és certament un problema molt important, però també ho és la
previsió de venciments d’aquest endeutament que, segons
indica la Sindicatura de Comptes, presenta algunes puntes molt
grans, en determinats exercicis, que posen en qüestió la pròpia
sostenibilitat econòmica i pressupostària de la CAIB.
Concretament, el cas més preocupant, és el de l’any 2020 que
preveu, de moment, que hi haurà venciments per un import de
1.027 milions d’euros.
A l’Informe 120/2016 del Compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014,
la Sindicatura de Comptes diu:
“Les previsions de venciments de l’endeutament tenen
puntes molt importants en els exercicis que concentren tant
les amortitzacions de principal com els interessos (exercicis
2016 a 2020), la qual cosa qüestiona la sostenibilitat
econòmica i pressupostària de la CAIB, atès el volum de
recursos que s'han de destinar al servei del deute. En
aquests exercicis, l’amortització total d’operacions
d’endeutament denominades bullet, és a dir, d’aquelles en
què l’amortització íntegra es produeix al final de la vida de
l’operació, suma un import de 1.062.803 milers d’euros”.
La Sindicatura avisa d’un possible abús d’aquelles
operacions de crèdit que traslladen tota l’amortització al
venciment final de l’operació, una pràctica que pot resoldre una
situació puntual a curt termini, però que traspassa un greu
problema a anys i legislatures venidores.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent:
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a elaborar un informe específic
sobre el deute de la comunitat autònoma, en el qual, entre altres
qüestions, s’analitzi la seva incidència sobre la sostenibilitat
econòmica i pressupostària de la CAIB, els problemes que pot
generar si segueix creixent i el perill de seguir contractant
operacions d’endeutament denominades bullet, així com
recomanacions tècniques per evitar els possibles problemes que
ja està generant un endeutament excessiu
Palma, a 31 de gener de 2017.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

N)
RGE núm. 1908/2017, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació de subministraments de la CAIB per
Illes, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El passat dia 11 de gener, la premsa insular de Menorca
(Diari Menorca) publica la reivindicació de l'Associació de
Comerciants de Menorca (ASCOME) que sol·licitava que la
contractació de subministraments que realitzi el Govern per
proveir centres dependents de la CAIB amb seus a les diferents
illes de la comunitat autònoma es realitzi independentment a
cada illa.
La notícia era conseqüència d'una reunió mantinguda pels
representants de les Associacions de Comerciants d'Eivissa i
Menorca amb el conseller d'Educació, Sr. Martí March, en la
qual els comerciants d'aquestes illes van explicar al conseller la
dificultat que suposa que el subministrament de material per a
tots els centres d'ensenyament públics i les delegacions de la
conselleria es realitzi en un sol contracte, que abasta tota la
comunitat autònoma.
La dificultat consisteix que, com és lògic, la major part de
l'aprovisionament es produeix a l'illa de Mallorca, la qual cosa
suposa que a causa dels costos de transport i la doble
insularitat, resulta pràcticament impossible que les empreses
subministradores d'Eivissa i Menorca hi puguin concórrer. En
canvi com que el volum d'aquestes illes és molt inferior, es
poden subministrar el material amb pèrdues, si l'empresa
contractada ho fa a l'illa de Mallorca.
Aquesta dificultat, expressada al conseller d'Educació pels
representants dels comerciants d'Eivissa i Menorca, és aplicable
a la resta de conselleries, empreses públiques i ens autònoms
quan es refereix a la contractació de subministraments
susceptibles de ser adquirits a empreses locals.
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En definitiva, la petició dels representants del sector del
petit i mitjà comerç és raonable, doncs simplement es tracta
que, complint amb els principis de publicitat i concurrència, a
les contractacions de tots els subministraments que per raó de
la seva matèria puguin realitzar-se per a cada illa
individualitzada, assegurant així que totes les empreses de la
comunitat autònoma poden concórrer a la contractació pública
del Govern i les seves entitats autònomes, sense ser
discriminats per raó de si es troben situades a l'illa que per
raons òbvies té un major consum del subministrament
contractat.
Aquesta proposta, a més de complir perfectament amb els
principis i les normes que regeixen la contractació pública,
suposa una millora del servei, ja que sempre es trobarà, a cada
illa, amb un responsable de l'empresa subministradora, evita la
concentració empresarial en poques empreses, fomenta la
competència i no discrimina el petit comerç.
I és per aquests motius que el Grup Popular presenta la
següent:
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears insta el Govern balear, a
través de la conselleria responsable de la coordinació en
matèria de contractació, que la contractació de
subministraments de totes les conselleries, empreses públiques
i entitats autònomes que consisteixi a subministrar a centres
situats en diferents illes i que per raó de la matèria no presenti
cap impediment tècnic, es procedeixi a la contractació del
subministrament de forma separada per a cada illa.
Palma, a 31 de gener de 2017.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

O)
RGE núm. 1909/2017, dels Grups Parlamentaris Mixt
(GxF-PSIB) i MÉS per Menorca, relativa a garantia
d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i les
persones amb mobilitat reduïda en el transport marítim a
les Illes Balears, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt (GxF-PSIB) i MÉS per Menorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
En matèria d'accessibilitat els darrers anys s'han promulgat
un gran nombre de disposicions legals, adreçades a garantir la
igualat de les persones amb discapacitats físiques i sensorials,
pel que a fa l'accés a la prestació de serveis en les mateixes
condicions que la resta de persones.
Aquest desplegament normatiu ha estat el resultat d'una
conscienciació cada vegada major per part de la societat, les
institucions i el sector privat.
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En matèria de transports però, el transport marítim
tradicionalment s'ha posicionat a la cua en matèria
d'accessibilitat universal si es compara amb altres mitjans. De
fet es troba en penúltim lloc, només per davant del transport
regular de viatgers per carretera.
Aquesta situació ha anat millorant arran de l'impuls donat
a aquest tema als països escandinaus, si bé l'horitzó de vaixells
amb cabines i instal·lacions plenament accessibles és llunyà. En
relació amb les terminals marítimes, també presenten
mancances importants pel que fa als requeriments
d'accessibilitat, donat que bona part d'aquestes són
instal·lacions obsoletes que no s'han adaptat a les noves
exigències de qualitat que la societat demana (Accessibilidad
Universal de los Modes de Transporte en España: Problemática
actual, principales avances y retos de futuro, Dr. José Antonio
Juncà Ubiern, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i
Fundación Once, 2012).
D'aquesta situació també en dóna en termes semblants
Discapnet, plataforma interactiva que té per objecte el foment
de la integració social i laboral de les persones amb
discapacitat, cofinançada per Fundació ONCE i Technosite.
La majoria de companyies de transport marítim regular de
passatgers que naveguen entre illes al nostre arxipèlag, operen
amb vaixells que es construïren prèviament a l'entrada en vigor
de les normes específiques sobre accessibilitat. El resultat és
que només algunes de les noves embarcacions que s'incorporen
a les línies entre illes compten amb els equipaments i serveis
adequats per a les persones amb restriccions de mobilitat.
De la mateixa manera, es constata l'incompliment de bona
part de la normativa sobre l'accessibilitat de la informació, la
manca de disponibilitat de tarifes específiques reduïdes i la
manca de serveis de llançadora que facilitin el trasllat dels
passatgers amb discapacitats físiques i/o sensorials des de les
terminals portuàries fins a les rampes d'embarcament dels bucs,
de forma equivalent a com es fa en altres indrets com són els
trens, els aeroports o bona part de les terminals portuàries de
les Illes Canàries.
Així, es posa de manifest que amb caràcter general
s'incompleixen bona part dels drets que emparen els usuaris
amb necessitats especials pel que fa a la seva mobilitat, i sovint
s'interpreta l'accessibilitat universal com una mera qüestió
d'eliminació de barreres arquitectòniques, fet que agreuja la
situació dels col·lectius amb discapacitats sensorials o
cognitives, ocasionant-los una indefensió manifesta respecte
dels seus drets més elementals.
A dia d'avui no hi ha dubte que l'accessibilitat ha deixat de
ser sinònim de supressió de barreres arquitectòniques, per
adoptar una dimensió preventiva i ampla, extrapolable a tot
tipus d'espais, productes i serveis.
Els drets de les persones amb discapacitats físiques,
sensorials, i cognitives, i en un espectre més ample, els del
conjunt de les persones amb mobilitat reduïda, es recullen en el
marc de directives del Parlament i del Consell Europeus, així
com en la legislació estatal i autonòmica. En concret, existeix
força normativa específica pel que fa al drets d'aquests
passatgers en relació al transport marítim.
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Per això, és necessari que prenem com a referència la
Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat de 13 de desembre de 2006, la Directiva
2009/45/CE del Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig
de 2009 sobre les regles i normes de seguretat aplicables als
bucs de passatge, i molt especialment el Reglament
1177/2012/CE sobre els drets dels passatgers que viatgen per
mar i per vies navegables; en concret els apartats 4, 6, 7, 8, 9,
10 i 21 del preàmbul, així com els articles 10 i 13 i els annexos
I i II.
En l'àmbit estatal, els drets dels passatgers a què feim
referència compten amb l'empara de la Constitució Espanyola,
el RD 1/2013, de 29 de novembre, que aprovà el text refós de
la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i que
derogà la Llei 51/2003, d'igualtat i no discriminació i
accessibilitat universal.
També, en l'àmbit estatal, s'ha de prendre en consideració
el Reial Decret 1544/2007 de 23 de novembre de condicions
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i
utilització de mitjans de transport per a persones amb
discapacitat (BOE 4/12/2007), així com la Llei 26/2011, d'1
d'agost, d'adaptació normativa a la convenció internacional
sobre els drets de les persones amb discapacitat, la Llei
13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat i el Reial Decret
457/2011, d'1 d'abril, sobre regles i normes de seguretat
aplicables als bucs de passatge que realitzen trajectes entre
ports espanyols.
Així mateix es donarà compliment allò a l'Ordre Ministerial
PRE/3028/2011, de 4 de novembre, que estableix els protocols
d'actuació i de formació de les tripulacions dels vaixells de
passatge i la formació del personal d'empreses navilieres que
presten servei a les terminals portuàries per a l'atenció de les
persones amb discapacitat.
Pel que fa a la normativa d'àmbit autonòmic, els drets
d'aquest col·lectiu en matèria de transport es recullen a l'Estatut
Autonomia de les Illes Balears, la Llei 3/1993, de 4 de maig,
per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques, el Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques i la Llei 11/2010, de 2
de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears.
En darrer lloc pel que fa a la matèria normativa val a dir que
en aquests moments el Govern de les Illes Balears està
treballant en la tramitació de l'esborrany d'avantprojecte de llei
d'accessibilitat universal de les Illes Balears, que en el moment
de la seva aprovació substituirà la llei vigent d'accessibilitat de
1993, la qual no recull els drets dels passatgers en relació amb
el transport marítim, ni les prescripcions tècniques que han
d'acomplir les navilieres i el conjunt de les instal·lacions
portuàries d'ús per al passatge.
La realitat de les Illes Balears és complexa a l'hora de
garantir bones condicions d'accessibilitat en els diferents
mitjans de transport, però si cap, el cas del transport marítim
entranya major dificultat pel fet que l'adaptabilitat de tota la
cadena de serveis al ciutadà -des de la informació, els serveis
de terra a les terminals i els serveis dins les embarcacions de

transport regular de passatgers- involucra un gran nombre
d'actors i se sotmet a diferents àmbits competencials.
És per això, que es considera imprescindible centrar
l'atenció sobre un mitjà de transport estratègic per a les illes
com és el transport marítim i, d'una vegada, demanar a les
administracions competents l'esforç necessari per acomplir amb
la normativa que empara els drets dels passatgers residents i
turistes que en són usuaris, tot dialogant i treballant de la mà de
les organitzacions i associacions representatives dels seus
interessos i els seus drets, així com també amb les
administracions insulars.
El Grup Parlamentari Mixt, GentxFormentera-Psoe,
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a integrar la normativa d'aplicació sobre l'accessibilitat
en el transport marítim en la futura llei autonòmica
d'accessibilitat, tot considerant el caràcter de transport públic
indispensable que en la pràctica suposa aquest mitjà per a una
part important de la població de les illes.
Un cop es produeixi aquesta integració:
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les accions necessàries per donar
compliment a la normativa sobre accessibilitat en el conjunt de
les instal·lacions i serveis per al transport marítim de passatgers
en l'àmbit competencial dels Ports de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Autoritat Portuària de
les Illes Balears a dur a terme les accions necessàries per donar
compliment a la normativa sobre accessibilitat en el conjunt de
les instal·lacions i serveis per al transport marítim de passatgers
en l'àmbit competencial dels ports estatals de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les accions necessàries per a l'establiment
dels mecanismes de col·laboració amb les capitanies marítimes
per tal de garantir l’adaptació a persones amb mobilitat reduïda
d’aquelles embarcacions que no estan obligades a passar els
seus controls, i en general millorar les condicions
d'accessibilitat de les embarcacions de transport regular de
passatgers.
Palma, a 31 de gener de 2017.
Els portaveus:
Sílvia Tur i Ribas.
Nel Martí i Llufriu.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

A)

RGE núm. 1864/17, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre la
Xylella fastidiosa a les Illes Balears i les seves conseqüències.

Assignació de comissions i Diputació Permanent als
diputats i diputades del Grup Parlamentari Mixt per a
l'any 2017.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2017, conformement amb l'article 183del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2017, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1999/17, presentat pel Grup parlamentari Mixt,
mitjançant el qual comunica l'assignació de comissions als
diputats i diputades d'aquest grup per a l'any 2017:
El Sr. Xavier Pericay i Hosta formarà part de les comissions
d'Hisenda i Pressuposts, d'Economia i de la Diputació
Permanent (membre suplent).
La Sra. Olga Ballester i Nebot formarà part de les
comissions de Cultura, Educació i Esports, de Salut i de
Reglament.
La Sra. Sílvia Tur i Ribas formarà part de les comissions
d'Assumptes Institucionals i Generals, de l'Estatut dels Diputats
i les Diputades, de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears i d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.

Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1794/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a protecció de la reserva marina Nord de
Menorca, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 1
de febrer de 2017, per la pregunta RGE núm. 1865/17, relativa
a propagació del bacteri Xylella fastidiosa a les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

La Sra. Montserrat Seijas i Patiño formarà part de les
comissions de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
d'Assumptes Europeus i de Turisme.
La Sra. Xelo Huertas formarà part de les comissions
d'Assumptes Socials, de Peticions i de la Diputació Permanent.
Palma, a 2 de febrer de 2017.
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)
Dates de celebració de les proves de català i dels primers
exercicis corresponents al concurs oposició per proveir una
plaça de lletrat i al concurs oposició per proveir la plaça de
cap de servei de Comunicació i Divulgació del Parlament de
les Illes Balears.
Els tribunals qualificadors de les proves selectives
convocades per proveir, mitjançant concurs oposició, una plaça
de lletrat i una plaça de cap de servei de Comunicació i
Divulgació Institucional del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 30 de gener de 2017 acordaren de fixar les dates
per a la prova de català i per als primers exercicis, segons el
calendari següent:
Prova de català corresponent als dos concursos oposició:
Dia 9 de març de 2017, a les 10.00 hores, a la seu del
Parlament de les Illes Balears.
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Primer exercici del concurs oposició per proveir una plaça de
lletrat:
Dia 20 de març de 2017, a les 9.00 hores, a la seu del
Parlament de les Illes Balears.
Primer exercici del concurs oposició per proveir la plaça de
cap de servei de Comunicació i Divulgació:
Dia 27 de març de 2017, a les 9.00 hores, a la seu del
Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de gener de 2017.
La secretària dels tribunals:
Catalina Palmer i Taura.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 80, de 27 de gener
de 2017.
- Pàg. 3933. Projectes de llei
On diu:
Projecte de llei de declaració del Parc Nacional
Marítimoterrestre Es trenc-Salobrar de Campos
Hi ha de dir:
Projecte de llei de declaració del Parc Natural
Marítimoterrestre Es trenc-Salobrar de Campos

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament delesIllesBalears. Palma

