BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
DL. PM. 558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

24 de març de 2017

IX legislatura

Núm. 89

SUMARI
1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS
A) RGE núm. 3225/17, relativa a línies polítiques generals del Govern en matèria d'energia.

4600

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 5556/15, relativa a transferència a la comunitat autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia i de les
instal·lacions nàutiques del Port de Palma.
4600
B) RGE núm. 757/17, relativa a foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms.

4600

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 624/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de transport públic.

4601

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) RGE núm. 3287/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a masclisme en
el model turístic.
4601
B) RGE núm. 3298/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació als centres
Blau Bonet i Consolació de Santanyí.
4601
C) RGE núm. 3252/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de lloguer social.

4601

4592

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017

D) RGE núm. 3296/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de dret i separació de
poders.
4601
E) RGE núm. 3303/17, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a procés de selecció per als informatius d'IB3.
4601
F) RGE núm. 3286/17, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a escletxa salarial
entre homes i dones.
4601
G) RGE núm. 3293/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la coordinadora del
PAC de Binissalem.
4601
H) RGE núm. 3288/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a alternativa
habitacional per a les dones víctimes de la violència.
4601
I) RGE núm. 3294/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interessos pels retards en
el pagament de factures a l'Ibsalut.
4601
J) RGE núm. 3304/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
augment dels vols de l'aeroport de Palma.
4601
K) RGE núm. 3289/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacte
integral de violències masclistes.
4601
L) RGE núm. 3299/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma de
Son Dureta.
4601

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
A) Punts 1, 2 i 8 de la Moció RGE núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a relativa a línies polítiques
generals del Govern en matèria d'energia.
4601

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Punts 1 a 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a foment de les mesures dirigides
a emprenedors i autònoms.
4602

1.4. COMPAREIXENCES
A) e la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre el contingut de la VI Conferència de
Presidents (RGE núm. 1705/17).
4602

1.5. INFORMACIONS
A) Declaració institucional amb motiu de dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

4602

B) Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 3295/17 i 3292/17. 4603
C) Decaïment de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 3297/17.

4603

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017

4593

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 886/17, relativa a manteniment de la superfície mínima a sòl rústic.

4603

B) RGE núm. 2476/17, relativa a no a l'energia nuclear.

4603

C) RGE núm. 1957/17, relativa a la tramitació del reglament que desenvolupa la Llei d'ordenació del transport marítim a les Illes
Balears i l'establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració interadministrativa.
4604
D) RGE núm. 3090/17, relativa a cogovern aeroportuari.

4604

2.5. INFORMACIÓ
A) Empat del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 2476/17, relativa a no a l'energia nuclear.

4605

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
A) RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni.

4605

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les comissions o els
grups de treball sociosanitaris, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1669/17.
4614

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 3966/17, del diputat Nel Martí Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a part de la recaptació per
impost sobre el joc en relació amb activitats esportives gestionada per la CAIB (2013-2017) als consells insulars.
4615
B) RGE núm. 3981/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compromisos econòmics amb
el Teatre Principal d'Inca.
4615

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4219/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fusió de
Bankia i BMN.
4616
B) RGE núm. 4236/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades en
relació amb SFM.
4616
C) RGE núm. 4292/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
observatori de Costitx.
4616
D) RGE núm. 4293/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a parcel·la
mínima de construcció en sòl rústic.
4616
E) RGE núm. 4294/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creixement
de la xenofòbia.
4616
F) RGE núm. 4295/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a PAC de
l'Escorxador.
4617
G) RGE núm. 4296/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Arxiu del
Regne de Mallorca.
4617

4594

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017

H) RGE núm. 4297/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Hospital Can
Misses.
4617
I) RGE núm. 4298/17, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inundacions al
Pla de Sant Jordi.
4617
J) RGE núm. 4300/17, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de l'oficina del
SOIB a Eivissa.
4617
K) RGE núm. 4301/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou règim especial per
a les Illes Balears.
4617
L) RGE núm. 4302/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oficina contra la corrupció.
4617
M) RGE núm. 4303/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
l'augment del frau detectat en el turisme britànic a les Illes Balears.
4618
N) RGE núm. 4304/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta de Son Espases.
4618
O) RGE núm. 4305/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a òrgan per a la resolució de
les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.
4618
P) RGE núm. 4306/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redistribució de la riquesa.
4618
Q) RGE núm. 4308/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a personal d'ambulàncies.
4618

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4090/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, VIII, davant la Comissió de Salut.
4619
B) RGE núm. 4091/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, VII, davant la Comissió de Salut.
4619
C) RGE núm. 4092/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, VI, davant la Comissió de Salut.
4619
D) RGE núm. 4093/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, V, davant la Comissió de Salut.
4619
E) RGE núm. 4094/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, III, davant la Comissió de Salut.
4619
F) RGE núm. 4095/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, I, davant la Comissió de Salut.
4619
G) RGE núm. 4212/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, II, davant la Comissió de Salut.
4620
H) RGE núm. 4213/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de prevenció
de suïcidi, IV, davant la Comissió de Salut.
4620

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4235/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de transparència.

4620

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017

4595

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
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turística, davant la Comissió de Turisme.
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C) RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
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B) A la pregunta RGE núm. 12545/16, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
inspeccions plurifamiliars.
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C) A les preguntes RGE núm. 15494/16 a 15497/16, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recaptació de l’impost turístic a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
4628
D) A la pregunta RGE núm. 15520/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Vilafranca de Bonany.
4628
E) A la pregunta RGE núm. 15521/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d’aigua dessalada per part d’ABAQUA.
4628
F) A la pregunta RGE núm. 15522/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Alaior.
4628
G) A la pregunta RGE núm. 15523/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Alaró.
4628
H) A les preguntes RGE núm. 15524/16 i 15563/16, del diputat Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Alcúdia i a Muro.
4628
I) A la pregunta RGE núm. 15526/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Andratx.
4629
J) A la pregunta RGE núm. 15527/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ariany.
4629
K) A la pregunta RGE núm. 15528/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Artà.
4629
L) A la pregunta RGE núm. 15529/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Banyalbufar.
4629
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M) A la pregunta RGE núm. 15530/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Binissalem.
4629
N) A la pregunta RGE núm. 15531/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Búger.
4629
O) A la pregunta RGE núm. 15532/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Bunyola.
4629
P) A la pregunta RGE núm. 15533/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Calvià.
4630
Q) A la pregunta RGE núm. 15534/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Campanet.
4630
R) A la pregunta RGE núm. 15535/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Campos.
4630
S) A la pregunta RGE núm. 15536/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Capdepera.
4630
T) A la pregunta RGE núm. 15537/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ciutadella de Menorca.
4630
U) A la pregunta RGE núm. 15538/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Consell.
4630
V) A la pregunta RGE núm. 15539/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Costitx.
4630
W) A la pregunta RGE núm. 15540/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Deià.
4630
X) A la pregunta RGE núm. 15541/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Eivissa.
4631
Y) A la pregunta RGE núm. 15542/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es Castell.
4631
Z) A la pregunta RGE núm. 15543/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres cúbics
d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es Mercadal.
4631
AA) A la pregunta RGE núm. 15544/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Es Mercadal.
4631
AB) A la pregunta RGE núm. 15545/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Escorca.
4631
AC) A la pregunta RGE núm. 15546/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Esporles.
4631
AD) A la pregunta RGE núm. 15547/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Estellencs.
4631
AE) A la pregunta RGE núm. 15548/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Felanitx.
4631
AF) A la pregunta RGE núm. 15549/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ferreries.
4632
AG) A la pregunta RGE núm. 15550/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Formentera.
4632
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AH) A la pregunta RGE núm. 15551/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Fornalutx.
4632
AI) A la pregunta RGE núm. 15552/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Inca.
4632
AJ) A la pregunta RGE núm. 15553/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Lloret de Vistalegre.
4632
AK) A la pregunta RGE núm. 15554/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Lloseta.
4632
AL) A la pregunta RGE núm. 15555/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Llubí.
4632
AM) A la pregunta RGE núm. 15556/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Llucmajor.
4632
AN) A la pregunta RGE núm. 15557/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Manacor.
4633
AO) A la pregunta RGE núm. 15558/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Mancor de la Vall.
4633
AP) A la pregunta RGE núm. 15559/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Maó.
4633
AQ) A la pregunta RGE núm. 15560/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Maria de la Salut.
4633
AR) A la pregunta RGE núm. 15561/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Marratxí.
4633
AS) A la pregunta RGE núm. 15562/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Montuïri.
4633
AT) A la pregunta RGE núm. 15564/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Palma de Mallorca.
4633
AU) A la pregunta RGE núm. 15565/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Petra.
4633
AV) A la pregunta RGE núm. 15566/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Pollença.
4634
AW) A la pregunta RGE núm. 15567/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Porreres.
4634
AX) A la pregunta RGE núm. 15568/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Puigpunyent.
4634
AY) A la pregunta RGE núm. 15569/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sa Pobla.
4634
AZ) A la pregunta RGE núm. 15570/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Antoni de Portmany.
4634
BA) A la pregunta RGE núm. 15571/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Joan.
4634
BB) A la pregunta RGE núm. 15572/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Joan de Labritja.
4634

4598

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017

BC) A la pregunta RGE núm. 15573/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Josep de Sa Talaia.
4634
BD) A la pregunta RGE núm. 15574/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Llorenç d'Es Cardassar.
4635
BE) A la pregunta RGE núm. 15575/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sant Lluís.
4635
BF) A la pregunta RGE núm. 15576/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Eugènia.
4635
BG) A la pregunta RGE núm. 15577/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Eulàlia del Riu.
4635
BH) A la pregunta RGE núm. 15578/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Margalida.
4635
BI) A la pregunta RGE núm. 15579/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santa Maria del Camí.
4635
BJ) A la pregunta RGE núm. 15580/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Santanyí.
4635
BK) A la pregunta RGE núm. 15581/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Selva.
4635
BL) A la pregunta RGE núm. 15582/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sencelles.
4636
BM) A la pregunta RGE núm. 15583/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Ses Salines.
4636
BN) A la pregunta RGE núm. 15584/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sineu.
4636
BO) A la pregunta RGE núm. 15585/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Sóller.
4636
BP) A la pregunta RGE núm. 15586/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Son Servera.
4636
BQ) A la pregunta RGE núm. 15587/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metres
cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA subministra a Valldemossa.
4636

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4190/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, sobre l'absorció de BMN per part de Bankia i les conseqüències econòmiques que aquest fet pot ocasiona
sobre l'economia de les Illes Balears i per al sistema financer de la nostra comunitat.
4636
B) RGE núm. 4195/17, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, sobre les negociacions que ha tengut en els darrers mesos amb el Ministeri de Foment per fer possible la tarifa plana
en els vols interinsulars.
4637

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitucions de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4058/17 i 4068/17.
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B) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 2905/17.
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C) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 3031/17.
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D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears.
4637
E) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes
Balears.
4637
F) Manifestació del criteri favorable i de la conformitat del Govern de les Illes Balears a la presa en consideració i a la tramitació
de la Proposició de llei RGE núm. 2906/17.
4638
G) Disconformitat del Govern espanyol respecte de la presa en consideració i a la tramitació de la Proposició de llei de modificació
de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
4638

4. INFORMACIONS
A) Criteris per a la inclusió de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra a les sessions ordinaris i per
a l'admissió a tràmit per delegació del president.
4638
B) Composició de les comissions permanents, de les ponències i de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears.
4638
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar, via la Llei de canvi climàtic i transició
energètica, una transició cap a la sobirania energètica de les
Illes Balears, basada en l'eficiència energètica, les energies
renovables, l'autosuficiència i la democratització de l'energia.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3225/17, relativa a línies polítiques generals del Govern
en matèria d'energia, amb les esmenes RGE núm. 3407/17,
3372/17 i 3395/17, i quedà aprovada la següent:

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a la Llei de canvi climàtic i transició
energètica mesures concretes per augmentar l'eficiència
energètica i disminuir el consum, tant a administracions locals
(auditoria energètica, implantació de leds, reformes
d'eficiència) com a edificis privats, especialment a grans
consumidors (hotelers, grans superfícies comercials, etc.).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure a la Llei de canvi climàtic i transició
energètica l'obligació de contribuir al fons de pobresa
energètica a les grans comercialitzadores.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un estudi i un registre de zones urbanes, zones
industrials, espais degradats, teulades per posar plaques
fotovoltaiques en col·laboració amb consells i ajuntaments,
evitant el sòl rústic.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar, en les operacions de retirada de l'amiant als
edificis públics i privats, la instal·lació de teulades aptes per a
la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar substancialment la dotació pressupostària
de la Direcció General d'Energia per tal de poder dur a terme
les polítiques necessàries de disminució de consum i l'aposta
decidida per l'augment de renovables.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a derogar el Decret Llei 900/2015, conegut com a Impost al sol.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5556/15, relativa a transferència a la
comunitat autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i
Alcúdia i de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma,
amb l'esmena RGE núm. 3373/17, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
Primer. Instar el Govern de l’Estat perquè modificant la Llei de
ports de l’Estat o per transferència de la competència o per
qualsevol altra fórmula jurídica acordi que els ports de Maó,
Eivissa, La Savina i Alcúdia siguin gestionats pel Govern de les
Illes Balears.
Segon. Instar el Govern de l’Estat a transferir a la comunitat
autònoma de les Illes tots els ports esportius i les instal·lacions
nàutiques recreatives existents als ports d’interès general.
Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a defensar davant
el Govern de l’Estat que la gestió dels ports de Maó, Eivissa,
la Savina i Alcúdia i de tots els ports esportius i les
instal·lacions nàutiques recreatives de les Illes Balears estiguin
o no a ports d’interès general, correspon al Govern de les Illes
Balears.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 757/17, relativa a foment de les mesures
dirigides a emprenedors i autònoms, amb l'esmena RGE núm.
3361/17, i quedà aprovada la següent:
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D) RGE núm. 3296/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de dret i separació
de poders, que contestà la consellera de Transparència, Cultura
i Esports.

B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al Pla d’ocupació el col·lectiu d’autònoms
i emprenedors.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 624/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en matèria de transport públic.
Actuà com a interpelAlant el diputat Álvaro Gijón i Carrasco
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

E) RGE núm. 3303/17, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a procés de selecció per als informatius d'IB3,
que contestà la consellera de Transparència, Cultura i Esports.
F) RGE núm. 3286/17, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a escletxa
salarial entre homes i dones, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.
G) RGE núm. 3293/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la
coordinadora del PAC de Binissalem, que contestà la
consellera de Salut.
H) RGE núm. 3288/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
alternativa habitacional per a les dones víctimes de la violència,
que contestà la consellera de Transparència, Cultura i Esports.
I) RGE núm. 3294/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a interessos pels retards
en el pagament de factures a l'Ibsalut, que contestà la consellera
de Salut.
J) RGE núm. 3304/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a augment dels vols de l'aeroport de Palma, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
K) RGE núm. 3289/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pacte integral de violències masclistes, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
L) RGE núm. 3299/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
reforma de Son Dureta, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3287/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
masclisme en el model turístic, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

B) RGE núm. 3298/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació als
centres Blau Bonet i Consolació de Santanyí, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
C) RGE núm. 3252/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de lloguer social, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març de 2017, rebutjà els Punts 1, 2 i 8 de la Moció RGE
núm. 3225/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a relativa a línies polítiques generals del Govern en
matèria d'energia, amb el resultat següent:
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Punt 1: vots emesos 54, vots a favor 10, vots en contra 34
i abstencions 10.
Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 17, vots en contra 36
i abstencions 1.
Punt 8: vots emesos 54, vots a favor 10, vots en contra 42
i abstencions 2.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional amb motiu de dia 8 de març,
Dia Internacional de les Dones.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2017, aprovà, per assentiment, la declaració que
es transcriu a continuació:
Declaració institucional amb motiu de dia 8 de març
Dia Internacional de les Dones

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març de 2017, rebutjà els Punts 1 a 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 757/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms,
amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 50, vots a favor 22, vots en contra 28
i abstencions 0.
• Punts 2 i 3: vots emesos 50, vots a favor 21, vots en contra
29 i abstencions 0.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
De la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears,
davant el Ple de la cambra, sobre el contingut de la VI
Conferència de Presidents (RGE núm. 1705/17).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de març de 2017, tengué lloc la compareixença de la Sr.
Conseller de Presidenta del Govern de les Illes Balears, qui
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones,
commemoració d'una data històrica i reivindicativa de la
igualtat real entre dones i homes. Ha passat un segle i hem
après que la igualtat de drets polítics, socials i laborals, cal
reforçar-la cada dia, perquè quan no s'hi avança, s’hi
retrocedeix. Avui les amenaces per aconseguir la igualtat són
reals i no difuses.
Amb el nou context internacional, lluny de reforçar-se la
democràcia s'afebleix i resulten atacats dos dels seus pilars
fonamentals, l'estat de Dret i la Igualtat.
Gràcies a la lluita de les generacions de dones que ens han
precedit les dones gaudim de drets i llibertats, un patrimoni
col·lectiu que cal seguir defensant i que cal seguir construint.
Sabem que la discriminació, la desigualtat i el patriarcat
segueixen estant presents en la societat d'avui dia i que
necessitem un impuls decidit per part de les administracions en
promoure la igualtat a tots els nivells, concretament entre el
jovent.
El mes de juliol, el Parlament de les Illes Balears aprovà
amb un elevat grau de consens la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes, una llei ambiciosa que marca el
rumb de les polítiques d’igualtat de gènere per a la propera
dècada amb la posada en marxa d’instruments i nous drets per
garantir la igualtat de condicions a les dones de les Illes
Balears.
Cal avançar cap a una societat on les dones visquin lliures,
per tal raó constatam la importància del Pacte social contra les
violències masclistes per involucrar tot el Govern, diferents
administracions, grups polítics i societat civil en general en
l’eradicació de les violències masclistes.
Volem avançar cap a una societat en la qual les dones
ocupin el lloc que els correspon per dret i per capacitat. Per
això, el Parlament de les Illes Balears fa seu el lema de l’ONU
referit a la integració laboral: “Cap a un planeta 50-50 en
2030”.
El món laboral està en transformació, amb implicacions
significatives per a les dones. D'una banda, la globalització i la
revolució digital i tecnològica creen noves oportunitats, al
mateix temps que la creixent informalitat en el treball, la
inestabilitat de les fonts d'ingrés, les noves polítiques fiscals i
comercials i l'impacte ambiental exerceixen un paper decisiu en
l'apoderament econòmic de les dones.
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El 8 de març, l'observança de les Nacions Unides
reflexionarà sobre com accelerar l'Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible per impulsar l'aplicació efectiva
dels nous Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així
mateix, se centrarà en nous compromisos dels governs sota la
iniciativa “Fem el pas” d’ONU Dones i altres compromisos
existents en matèria d'igualtat de gènere, l'apoderament de les
dones i els drets humans de les dones.
Alguns dels objectius clau de l'Agenda 2030 són:
- Per a 2030, vetllar perquè totes les nines i tots els nins
acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que
ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats
escolars pertinents i eficaços.
- Per a 2030, vetllar perquè totes les nines i tots els nins
tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la
primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat,
a fi que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.
- Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les
dones i les nines a tot el món.
- Eliminar totes les formes de violència contra totes les
dones i les nines en els àmbits públic i privat, incloses la
tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
- Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni
infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
El 8 de març el Parlament de les Illes Balears es posiciona
al costat de les organitzacions socials i feministes per defensar
els drets, la llibertat i la igualtat de les dones. Fem una crida a
tota la ciutadania, a les institucions i a les organitzacions
perquè junts avancem cap a una societat més justa i igualitària
en la qual cap persona no quedi exclosa.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 3295/17 i
3292/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de març de 2017, quedà ajornada les preguntes
esmentades, presentades per les diputades Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, i Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a enterrament dels
llots tòxics provinents de les depuradores i a actuació a Cala
Varques, respectivament; atesa la petició del Govern de les
Illes Balears RGE núm. 3354/17.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 3297/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de març de 2017, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fons per al trasllat en casos de
defunció de persones desplaçades fora de l'àrea de salut de la
seva localitat, atesa l'absència d'aquesta diputada.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 886/17, relativa a manteniment de la superfície mínima
a sòl rústic, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no impulsar cap iniciativa legal que suposi un canvi
en la superfície mínima general exigible per autoritzar un
habitatge a sòl rústic.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2476/17, relativa a no a l'energia nuclear, i quedà
aprovada la següent:

4604

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017

RESOLUCIÓ

que tenen la consideració d'interès e s t r a t è g i c a l e s I l l e s
Balears, així com aprofundir en la resta de matèries exposades
anteriorment.

B)

A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
La presidenta de la comissió
Isabel Maria Oliver i Sagreras

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a no allargar sota cap concepte la vida útil de les centrals
nuclears espanyoles.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i les Corts espanyoles a revisar la naturalesa i la composició del
Consell de Seguretat Nuclear, per tal que aquest organisme
sigui veritablement independent i tècnic, i la seguretat
mediambiental i humana siguin els criteris que el regeixin.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
derogar de manera immediata l'anomenat "impost al sol".
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, i els ajuntaments de les Illes Balears a treballar
activament per avançar cap a una transició energètica
fonamentada en les energies renovables i la independència
respecte de les energies brutes.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de març de 2017, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3090/17, relativa a
cogovern aeroportuari, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
El Parlament de les Illes Balears:
1. Manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol inversió a
l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la intensitat de
vols i de passatgers i per tant les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.
2. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a pactar amb
el Govern de les Illes Balears i els consells insulars els termes
de la rebaixa de les taxes aeroportuàries anunciada recentment.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de març de 2017, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 1957/17, relativa a la
tramitació del reglament que desenvolupa la Llei d'ordenació
del transport marítim a les Illes Balears i l'establiment de
mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

3. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a no dur
endavant cap actuació
important als aeroports de les Illes
Balears que no compti amb el consens de les institucions locals.

RESOLUCIÓ

5. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire, en
compliment de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, a avançar amb les nostres institucions de manera clara
i decidida cap al cogovern dels nostres aeroports, començant
per decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis
generats pels aeroports del nostre territori en tot allò que tengui
a veure amb la reducció dels impactes negatius tant socials com
mediambientals generats per l’activitat turística.

C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Recaptar del Consell Insular de Formentera, així com de les
entitats participants a la Mesa del Transport Marítim, les
propostes de desenvolupament reglamentari objecte de la
present llei, així com d'altres propostes per establir els
possibles mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa al llarg del present any.
2. Elaborar, un cop recaptades les propostes del punt anterior
i prèvia audiència de les persones interessades, un reglament
que com a mínim contempli i desenvolupi aquells aspectes
enunciats en els diferents punts de la present proposició.
3. Aprovar, en el termini més breu possible, totes les
disposicions reglamentàries objecte d'aquesta llei, que permetin
garantir els drets dels usuaris de les línies de transport marítim

4. Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a vetllar pels
drets dels treballadors i les treballadores dels diferents serveis
dels aeroports de les Illes Balears i a garantir que s’evitin
situacions d’explotació i precarietat.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
La presidenta de la comissió
Isabel Maria Oliver i Sagreras
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Empat del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
2476/17, relativa a no a l'energia nuclear.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2017, es produí un emprat a l'apartat 3 de la proposició no de
llei esmentada. En conseqüència, conformement amb l'article
95.3 del Reglament de la cambra, aquesta votació es dirimirà
en una propera sessió del Ple del Parlament.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 3963/17, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, de règim patrimonial del
matrimoni.
Palma, a 22 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
D'acord amb el que es preveu als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE RÈGIM PATRIMONIAL
DEL MATRIMONI

1. El marc competencial determinat per l’article 149.1.8a de la
Constitució Espanyola i l’article 30.27 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears de 2007 (abans article 10.23
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 1983), per a la
conservació, la modificació i el desenvolupament del dret civil
propi de les Illes Balears, ha tingut fins avui un
desenvolupament escàs, especialment insòlit si es compara amb
el que ha succeït en altres comunitats autònomes que gaudeixen
de la mateixa competència legislativa exclusiva.
Aquesta Llei, elaborada inicialment en el si de la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears en les sessions del
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30 de març de 2009 al 5 d’abril de 2011 i després, amb les
aportacions i treballs del Consell Assessor del Dret Civil propi
d’Eivissa i Formentera des del 7 de novembre de 2011 a l'11 de
desembre de 2012, en noves sessions fins al 6 de febrer de
2013, pretén superar l’atonia que ha presidit els trenta anys de
competència legislativa sobre el dret civil propi i esdevenir la
primera peça d’un disseny de política legislativa afermat en la
necessitat de renovar i impulsar el dret civil. Certament, la
Compilació de 1961 i la seva adaptació a la Constitució de
l’any 1990, originades en circumstàncies polítiques,
econòmiques i socials molt diferents de les actuals, malgrat la
seva altura tècnica i eficàcia en la conservació d’algunes
institucions civils pròpies, és insuficient i inadequada per a les
noves realitats i necessitats dels habitants de les Illes.
En resum, la Compilació ha retut un servei important a la
conservació del nostre dret civil, però ha arribat l’hora de
modificar-lo i desenvolupar-lo, per tal de completar-lo, sobre
la base útil existent, amb normes que siguin més conformes a
la nova realitat social.
2. Aquesta Llei inaugura el disseny de política legislativa
consistent en l’elaboració de lleis especials sectorials que
derogaran i substituiran parcialment els preceptes de la
Compilació, per decidir finalment si s’ha de mantenir aquesta
dispersió normativa sectorial o si és procedent refondre-la en
una nova compilació o cos del dret civil propi.
3. Els materials que han servit de base a la discussió i
l’elaboració d’aquest text legal han estat l’Avantprojecte de
modificació del títol I del llibre I de la Compilació lliurat al
Govern per la Comissió Assessora l’any 2004, el Projecte de
Llei de reforma del títol I (del llibre I de la Compilació del dret
civil de les Illes Balears) del règim econòmic conjugal i
renumeració i titulació de tots els articles, aprovat pel Consell
de Govern, a proposta de la Comissió Assessora de Dret Civil
de les Illes Balears, el 23 de març de 2007, les lleis de les
diferents comunitats autònomes relatives al règim econòmic
matrimonial i la família que s’han promulgat en els últims anys,
i també la doctrina i la jurisprudència més recent.
4. La Llei es denomina “de règim patrimonial del matrimoni”,
perquè no es limita, com feia fins ara la Compilació, a regular
el règim econòmic matrimonial propi de les diferents illes, sinó
que intenta incloure els diferents aspectes patrimonials que
deriven del fet de contreure matrimoni amb la finalitat que en
les situacions en què sigui aplicable aquesta Llei l’ordenació
sigui completa i no sigui necessari acudir a ordenacions
supletòries.
4.1. Es divideix en set títols, començant pel dedicat a les
disposicions generals sobre l’objecte i l’àmbit d’aplicació
de la Llei, i els principis en què s’inspira, amb especial
desenvolupament de les diferents facetes del principi
d’igualtat entre cònjuges quant a drets i deures, direcció
familiar i domicili.
4.2. El títol II es dedica a les càrregues familiars i
configura, juntament amb els dos títols següents, un
veritable règim econòmic matrimonial primari aplicable als
matrimonis que quedin subjectes al dret civil de les Illes,
encara que el seu règim matrimonial no sigui el de
separació de béns.
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En essència, s’intenta perfilar adequadament el que és
una càrrega familiar, es distingeix entre l’obligació
d’aixecar-les i la contribució a aquest aixecament, l’afecció
al seu aixecament del
patrimoni de cada cònjuge, la responsabilitat davant tercers
i la subsidiària del cònjuge no contractant. Es desenvolupen
també dues formes específiques d’aixecament directe, que
són el treball per a la família i l’aportació de l’ús de
l’habitatge. Es regula el crèdit indemnitzatori a favor d’un
dels cònjuges pel treball per a la família i se n’estableix la
compatibilitat amb la pensió compensatòria.
4.3. En el títol III es preveu l’habitatge i el parament
familiar, des de la seva conceptuació fins a la legitimació
restringida per dur a terme actes de disposició o gravamen
sobre aquests béns, i s’hi introdueix una norma que
contradiu la regulació que fins avui —amb la ratificació de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en la Sentència 1/1998, de 3 de setembre—
s’entenia aplicable en aquest camp, de plena llibertat de
disposició per part del seu titular. Creim que la realitat
social i les exigències de protecció als integrants de la
família imposenquest canvi, pressentit fins i tot en la
Sentència esmentada del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears.
L’exigència d’autorització del cònjuge no titular per a
l’alienació o gravamen imposa obligacions relatives a la
manifestació del caràcter de l’habitatge, com també
prohibicions d’autorització i de registre per a notaris i
registradors. Es regula igualment l’anul·labilitat d’aquests
actes i la seva inoposabilitat a tercers de bona fe a títol
onerós quan la manifestació sigui inexacta o falsa.
Finalment, es regulen dos drets viduals no successoris.
Un, de nou encuny, encara que no aliè a la tradició jurídica
de les Illes, que és el de posseir l’habitatge l’any posterior
a la mort del cònjuge. I un altre, clàssic en el nostre dret, el
de predetracció del parament.
4.4. Les donacions per raó de matrimoni estan previstes en
el títol IV, amb especial atenció a la seva revocabilitat per
nul·litat del matrimoni, incompliment de càrregues i
ingratitud, i s’estableix un termini breu de caducitat de la
facultat revocatòria.
4.5. Les capitulacions matrimonials configuren el títol V,
dividit en dos capítols.
4.6. Del règim econòmic matrimonial, se n’ocupen les
normes contingudes en el títol VI, dividit en dos capítols, i
el segon en dues seccions.
El capítol I conté les disposicions generals, començant
per les relatives al respecte a l’autonomia de la voluntat dels
cònjuges, el caràcter de règim legal supletori del de
separació de béns i el principi de lliure contractació entre
ells. S’ha considerat necessari incloure-hi una regla sobre
revocació de donacions entre cònjuges que substitueixi
l’actual de l’article 4.3 de la Compilació per dotar-la de més
claredat i senzillesa, alhora que es procura limitar l’abast de
la revocabilitat quant al temps i a la legitimació, que
correspon exclusivament al cònjuge.

El règim de separació de béns ha estat tradicionalment
a totes les Illes el legal supletori, i com a tal és objecte de
regulació en el capítol II.
En la secció primera es defineix el règim, es determinen
quins béns són propis de cada cònjuge i les regles
d’administració i apoderament.
Quant a les adquisicions oneroses fetes per un cònjuge
s’estableix com a regla de partida que la seva titularitat
pertany al que figura com a tal en el títol adquisitiu formal,
i s’hi afegeix que si ha estat pagada la contraprestació o
preu per l’altre cònjuge, s’ha d’aplicar la presumpció de
gratuïtat establerta per als contractes entre cònjuges. Amb
aquesta regla es pretén solucionar el conflicte d’interessos
que es produeix en aquests supòsits aplicant el criteri de la
seguretat del tràfic immobiliari i l’evitació de l’enriquiment
injust. En tot cas, es tracta d’una presumpció iuris tantum,
per la qual cosa queda fora de perill l’exercici d’accions per
part del cònjuge que va pagar la contraprestació o preu,
quan aquesta última obeeixi a una causa aliena a la donació.
D’altra banda, la regulació es completa amb l’admissió
de qualsevol mitjà de prova respecte de la pertinença d’un
bé a l’un o l’altre cònjuge, a falta de títol, i l’establiment
com a regla de tancament de la presumpció de cotitularitat
per meitats indivises.
La secció segona regula per primera vegada en el nostre
dret la liquidació del règim de separació de béns i clou la
polèmica entorn de si tenen cabuda o no aquestes
operacions en el règim matrimonial esmentat, mitjançant
una previsió detallada dels crèdits i deutes que entren en la
liquidació, i la remissió, en el cas de falta d’acord, al
procediment judicial dels articles 807 a 810 de la Llei
d’enjudiciament civil. Es dóna carta blanca a la possibilitat
d’exercitar coetàniament l’acció de divisió de cosa comuna,
amb la particularitat de ser factible la formació de lots per
part de l’autoritat judicial.
5. En el capítol III, per vegada primera en el nostre dret,
s’aborda la normació sistemàtica d’un règim convencional,
d’arrel consuetudinària, històricament pactat a Eivissa i
Formentera, el règim “d’acolliment en la quarta part dels
milloraments” i se n’estableixen dues modalitats (unilateral i
recíproca), la seva extinció i liquidació, com també el pagament
del crèdit resultant i les accions en defensa d’aquest règim.
Finalment, se n’estableix la incompatibilitat amb el crèdit
indemnitzatori pel treball per a la família, però la compatibilitat
amb la pensió compensatòria.
Per acabar, tanca el contingut de l’Avantprojecte de llei una
disposició derogatòria única que deixa sense efecte el títol I del
llibre I; l’article 65 del llibre II, en allò que es remet a
l’esmentat títol I llibre I, i el títol I del llibre III de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears, aprovada pel
Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre. I tres disposicions
transitòries que determinen la seva aplicació als matrimonis
contrets i subsistents en el moment que entri en vigor, sens
perjudici que els processos de separació, divorci i nul·litat
matrimonial iniciats anteriorment es regeixin per la normativa
substantiva vigent en iniciar-los; que el que es disposa per a la
liquidació del règim econòmic matrimonial només s’apliqui als
extingits posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei; que els
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règims econòmics matrimonials i els capítols atorgats de
conformitat amb la legislació anterior produeixin els efectes
que s’hi preveuen i que, en canvi, la liquidació del règim
convencional “d’acolliment en la quarta part dels milloraments”
es regeixi per les disposicions d’aquesta Llei encara que s’hagi
pactat abans de la mateixa Llei.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei té com a objecte la regulació de les relacions
econòmiques derivades del matrimoni.
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Article 5
Domicili familiar
Els cònjuges decideixen de comú acord el domicili familiar,
i en cas de desacord ho ha de fer l’autoritat judicial fent
prevaler l’interès de la família. No obstant això, en tot cas, es
presumeix que el domicili familiar és l’habitatge familiar.
TÍTOL II
DE LES CÀRREGUES FAMILIARS I EL SEU
AIXECAMENT
Article 6
De les càrregues familiars

1. La regulació de les relacions econòmiques derivades del
matrimoni s’inspira en el principi de plena igualtat entre els
cònjuges, de protecció de la família i dels seus membres
discapacitats o en situació de dependència, de protecció
integral dels fills menors i de llibertat de pacte, sense més
limitacions que les que estableix aquesta Llei.

1. Tenen la consideració de càrregues familiars les necessàries
per al manteniment de la família d’acord amb el seu nivell de
vida i els usos socials.
2. En particular, són en tot cas càrregues familiars les
originades per:
a) Aliments, que inclouen tot el que és indispensable per al
manteniment, l’habitatge, el vestit, i l’assistència mèdica.
Igualment, l’educació i la instrucció en la minoria d’edat, i en
la majoria si la formació no hagués conclòs per raons alienes a
l’alimentat.
b) Atencions de previsió, mèdiques i sanitàries.
c) Conservació de l’habitatge familiar o altres béns utilitzats
per la família.

2. Als efectes d’aquesta Llei, la família és el nucli que formen
els cònjuges, els fills comuns, els propis de l’un o de l’altre,
com també la resta de descendents i ascendents, sempre que
convisquin en el domicili familiar.

3. No són càrregues familiars les que responen a l’interès
exclusiu d’un dels cònjuges, ni les derivades de la gestió i
defensa dels béns privatius, llevat que aquests siguin utilitzats
per la família.

Article 3
La igualtat entre cònjuges

Article 7
Obligació d’aixecament

1. Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos drets i
deures d’ordre domèstic i en relació amb la cura i l’atenció dels
restants membres de la família.

1. Les càrregues familiars poden ser aixecades tant de forma
directa com mitjançant l’abonament de l’import del seu cost.
L’obligació d’aixecament recau sobre els cònjuges, sens
perjudici de la contribució prevista a l’article següent per la
resta de membres de la família.

2. És aplicable als matrimonis els efectes dels quals es regeixen
per l’ordenament civil de les Illes Balears.
Article 2
Principis

2. Els cònjuges s’hauran de facilitar l’un a l’altre informació
suficient i periòdica sobre la gestió del seu patrimoni, ingressos
i activitats econòmiques, amb vista a la presa de decisions
sobre la forma de subvenir les necessitats familiars.
Article 4
La direcció de la família
1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges de comú
acord, els quals han d’adoptar les seves decisions en interès del
conjunt dels seus membres. No obstant això, en situacions
excepcionals d’urgència i d’impossibilitat d’obtenir el
consentiment d’un dels membres, la direcció de la família
podrà ser exercida provisionalment per l’altre.
2. Cap dels cònjuges no es pot atribuir la representació de
l’altre si no li ha estat conferida, sens perjudici de la
presumpció establerta en l’article 7.3.

2. La contracció d’obligacions per a l’aixecament de càrregues
familiars s’ha de dur a terme de comú acord per ambdós
cònjuges.
3. No obstant això, qualsevol dels cònjuges pot contraure
obligacions per atendre les necessitats i les despeses familiars
ordinàries d’acord amb els usos i el nivell de vida de la família
i s’ha de presumir que ho fa amb el consentiment de l’altre.
Article 8
Contribució a l’aixecament
1. Els cònjuges han de contribuir a l’aixecament segons allò
pactat expressament entre ells, i, a falta de pacte, en proporció
als seus ingressos, rendes i patrimonis, tret de l’existència d’un
patrimoni afecte.
2. Els altres membres de la família han de contribuir
equitativament, segons les seves possibilitats, i d’acord amb les
despeses que generin, a l’aixecament de càrregues mentre
convisquin en la unitat familiar.
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3. Si alguna de les persones obligades no contribueix a
l’aixecament de les càrregues, qualsevol dels cònjuges pot
sol·licitar al jutge l’adopció de les mesures pertinents per
assegurar-ne el compliment.
Article 9
Treball per a la família
1. El treball per a la família és una de les formes d’aixecament
directe de les càrregues familiars si no és retribuït o compensat,
i si ho és de manera insuficient, computarà la diferència.
2. S’entén per treball per a la família el treball per a la casa, la
cura i l’atenció dels membres que convisquin en el domicili
familiar i la col·laboració no retribuïda en l’activitat
empresarial o professional de l’altre cònjuge.
3. La valoració del treball realitzat per a la família, a falta de
pacte, correspon a l’autoritat judicial, que n’ha de ponderar el
cost, l’eventual incidència en l’increment patrimonial d’un dels
cònjuges i la pèrdua d’oportunitats.
4. Quan el valor del treball fet per un dels cònjuges o el còmput
de la diferència sigui superior al que estava obligat a dur a
terme, té dret al valor d’aquest excés. Aquest crèdit
indemnitzatori és compatible amb la pensió compensatòria que
preveu l’ordenament de l’Estat però s’hauran de reclamar
conjuntament perquè es pugin ponderar.
5. Per aquell dels cònjuges que, de conformitat als acords
familiars sobre distribució de tasques, es dediqui en exclusiva
a la cura de la casa i patrimoni, els fills i altres familiars, la
retribució del valor del treball referida en l'apartat anterior
prendrà per base la quantia del salari mínim interprofessional,
de la qual es descomptarà una quantia equivalent al cost de la
seva pròpia manutenció. Aquesta regla presumptiva s’aplicarà
quan a la dissolució del patrimoni l’altre cònjuge hagi
increment el seu patrimoni la manco el doble de la quantitat
resultant d’aquest càlcul. Regeix en defecte de pacte exprés i
serà d'aplicació en cas que el nivell d'ingressos de la família
equivalgui mínim a dues vegades i mig el salari mínim
interprofessional. Per sota d'aquest nivell d'ingressos la
presumpció s'establirà en una quantia proporcional equivalent
al nivell d'ingressos familiars.
Article 10
Aportació de l’habitatge i parament familiar per part d’un
cònjuge
1. L’aportació de l’habitatge i del seu parament per un dels
cònjuges com a domicili familiar és una de les formes
d’aixecament directe de les càrregues familiars, si aquella no és
retribuïda o compensada, i si ho és de manera insuficient,
computarà la diferència.
2. La valoració d’aquesta aportació, a falta de pacte, serà
efectuada per l’autoritat judicial ponderant el seu cost en el
mercat.

Article 11
Afecció de béns
Els béns propis de cada cònjuge són afectes a l’aixecament
de les càrregues familiars, sens perjudici de l’existència d’un
patrimoni especialment afectat.
Article 12
Responsabilitat davant terceres persones
1. Davant terceres persones, ambdós cònjuges responen
solidàriament de les obligacions que contreuen conjuntament
en l’aixecament de les càrregues familiars.
2. De les obligacions contretes per un dels cònjuges per atendre
les necessitats i despeses familiars respon davant terceres
persones el cònjuge que les va contreure i, subsidiàriament,
l’altre.
3. Les regles de responsabilitat dels paràgrafs anteriors s’han
d’aplicar sens perjudici dels criteris de contribució interna que
es derivin de l’article 8 d’aquesta Llei.
Article 13
Responsabilitat subsidiària del cònjuge no contractant
1. L’efectivitat de la responsabilitat subsidiària establerta en
l’article anterior exigeix l’execució prèvia dels béns del
cònjuge contractant. No obstant això, la demanda es pot
plantejar contra ambdós cònjuges sol·licitant la condemna, amb
caràcter principal, del cònjuge contractant, i, subsidiàriament,
de l’altre cònjuge.
2. L’embargament i el constrenyiment dels béns del cònjuge no
contractant no és procedent fins que hagin estat objecte de
realització els del cònjuge que va contraure l’obligació i en la
mesura necessària per cobrir-la.
3. No és procedent l’exigència de responsabilitat subsidiària
respecte d’obligacions contretes quan el matrimoni estigui
separat de fet, sens perjudici dels criteris de contribució interna
que es derivin de la regla de l’article 8 d’aquesta Llei.
4. Tampoc no és exigible la responsabilitat subsidiària en el cas
que el creditor hagi concedit al cònjuge contractant pròrroga
expressa, sense consentiment de l’altre cònjuge i en perjudici
seu.
TÍTOL III
DE L’HABITATGE I EL PARAMENT FAMILIAR
Article 14
Conceptes
1. S’entén per habitatge familiar aquell on resideixen
habitualment els cònjuges o un d’ells amb la major part dels
fills comuns.
2. El parament familiar comprèn els mobles, els estris, la roba
i altres béns d’ús ordinari de l’habitatge familiar. No tenen
aquesta consideració els objectes de valor extraordinari atès el
nivell de vida familiar.
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Article 15
Legitimació per els actes de disposició o gravamen
1. El cònjuge titular o cotitular de qualsevol dret sobre
l’habitatge constitutiu de la llar familiar i el seu parament no
podrà realitzar actes de disposició, alienació o gravamen del
seu dret sense el consentiment exprés de l’altre cònjuge.
2. Si el cònjuge no titular no dóna el seu consentiment, el jutge
podrà autoritzar l’acte pretès, en interès de la família.
3. Les regles establertes en els dos apartats anteriors tenen
caràcter imperatiu.
Article 16
Obligació de manifestar el caràcter de l’habitatge
1. Qualsevol acte de disposició, alienació o gravamen de drets
sobre un habitatge, realitzat per una persona casada, exigeix la
manifestació del transmitent sobre si constitueix o no llar
familiar.
2. Els notaris s’abstindran d’autoritzar i els registradors
d’inscriure els títols que contenguin actes de disposició,
alienació o gravamen de drets sobre un habitatge atorgats per
una persona casada, sense la manifestació negativa sobre el seu
caràcter de llar familiar, o sense la constància fefaent del
consentiment de l’altre cònjuge o l’autorització judicial.
3. L’omissió de la manifestació esmentada en el contracte
impedeix a l’adquirent emparar-se, si escau, en la protecció
prevista en l’article 17.3 d’aquesta Llei, sens perjudici de les
responsabilitats del transmitent.
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2. El dret esmentat no s’ha de computar en l’haver hereditari
del cònjuge supervivent i s’extingeix, en tot cas, en contreure
noves núpcies, constituir una parella estable o de fet, o
incomplir els deures inherents a la pàtria potestat respecte dels
fills tinguts amb el cònjuge premort.
Article 19
Predetracció del parament
Quan es produeixi la mort d’un dels cònjuges, els béns
integrants del parament seran propietat del supervivent i no es
computaran en el seu haver.
TÍTOL IV
DE LES DONACIONS PER RAÓ DEL MATRIMONI
Article 20
Concepte
Les donacions per raó del matrimoni són actes de disposició
a títol gratuït fets en consideració a la futura celebració d’un
matrimoni, per part d’un dels contraents a favor de l’altre, o per
terceres persones a favor d’un d’ells o de tots dos.
Article 21
Objecte
1. Els béns donats conjuntament als futurs contraents els
pertanyen en proindivís ordinari per parts iguals, llevat que el
donant hagi fet expressament la disposició en altres termes.
2. Quan el bé donat està afecte a càrregues o gravàmens, el
donant no està obligat a alliberar-los.

Article 17
Ineficàcia dels actes de disposició o gravamen

3. Les donacions de béns futurs per raó de matrimoni només es
podran fer en capítols matrimonials o en pacte successori.

1. Els actes de disposició, alienació o gravamen realitzats sense
el consentiment de l’altre cònjuge o l’autorització judicial
ferma són anul·lables a instància d’aquell.

Article 22
Ineficàcia i revocació

2. L’acció d’anul·lació caducarà en el termini de quatre anys
comptadors des de la inscripció en el Registre de la Propietat
o des que el cònjuge legitimat hagi conegut de la disposició,
alienació o gravamen.
3. La ineficàcia de l’acte no es pot oposar a l’adquirent de bona
fe i a títol onerós, en els casos de manifestació inexacta o falsa
sobre el caràcter de l’habitatge, sens perjudici del que disposi
la legislació hipotecaria. En aquest cas, el cònjuge transmitent
ha de respondre davant l’altre dels danys i perjudicis irrogats
a la família per la seva actuació.
Article 18
Dret del cònjuge supervivent al manteniment de la
possessió de l’habitatge familiar
1. El cònjuge supervivent, no separat judicialment ni de fet,
que, per qualsevol títol, no tingui dret a l’ús de l’habitatge
familiar pot mantenir-ne la possessió durant l’any posterior a la
mort de l’altre, sempre que no incorri en causa d’indignitat
successòria i que el dret a posseir formi part de l’herència.

1. Les donacions per raó de matrimoni queden sense efecte si
aquest no es contreu en el termini d’un any comptat des de
l’acceptació.
2. Aquestes donacions són revocables per declaració de
nul·litat del matrimoni, incompliment de càrregues i ingratitud
del donatari.
3. Són causes d’ingratitud la denegació indeguda d’aliments; la
condemna del donatari per sentència ferma per haver atemptat
contra la vida, per lesions greus, per delictes contra la
llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual si l’ofès és el
donant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet, el seu
descendent o ascendent.
4. En tot cas, són irrevocables els regals de casament de béns
mobles, el valor dels quals s’ajusti als usos, atès el nivell de
vida de la família.
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Article 23
Acció de revocació

Article 26
Moment d’atorgament

1. L’acció de revocació caduca en el termini d’un any a
comptar des que el donant té coneixement de la causa de
revocació.

Els capítols matrimonials poden atorgar-se abans o després
del casament. Els prenupcials només tenen efecte una vegada
contret el matrimoni, sempre que es celebri en el termini màxim
d’un any posterior a l’atorgament.

2. Aquesta acció només pot ser exercitada pel donant. No
obstant això, els seus hereus es poden subrogar en l’exercici de
l’acció si aquesta va ser exercitada dins del termini i en la
forma escaient pel donant.
Article 24
Efectes de la revocació
1. Declarada judicialment la revocació de la donació, el
donatari queda obligat a reintegrar els béns donats amb els
fruits produïts des de la interposició de la demanda.
2. Els drets adquirits amb anterioritat a la interposició de la
demanda revocatòria, per tercers de bona fe, sobre els béns
donats es mantenen.

Article 27
Forma i inscripció
1. Els capítols i les seves modificacions, per a la seva validesa,
s’han d’atorgar en escriptura pública.
2. S’han d’inscriure en el Registre civil i, si és el cas, en altres
registres públics.
Article 28
Capacitat
Tenen capacitat per atorgar capítols prenupcials els qui
vàlidament poden contreure matrimoni, però necessiten, si és
el cas, els complements de capacitat que corresponguin.

3. Si el donatari no pot reintegrar els béns donats queda obligat
a reemborsar al donant el seu valor al temps d’interposició de
la demanda.

Article 29
Pactes en previsió de ruptura matrimonial

4. Si els béns que s’han de reintegrar estiguessin gravats, el
donant podrà exigir el seu valor d’acord amb el paràgraf
anterior o el reintegrament amb una compensació equivalent al
menor valor que suposa el gravamen.

1. Els pactes en previsió de ruptura matrimonial es poden
atorgar en capítols matrimonials o en escriptura pública. Quan
siguin prenupcials només són vàlids si s’atorguen almenys
trenta dies abans de la data de celebració del matrimoni.

TÍTOL V
DELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS

2. Els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir
caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que es
renuncien o limiten.

Capítol I
Disposicions generals
Article 25
Concepte i règim
1. Els capítols matrimonials són un negoci jurídic familiar i
solemne atorgat pels futurs contraents o pels cònjuges,
mitjançant el qual poden establir, modificar o substituir el seu
règim econòmic, i convenir els pactes lícits que considerin
adequats per raó del matrimoni o de la seva ruptura.
2. La determinació, modificació o substitució d’un règim
econòmic es podrà fer per simple remissió a un dels previstos
legalment o configurant-lo segons les necessitats dels atorgants.
3. També poden incloure pactes successoris entre els futurs
contraents o cònjuges, o aquests mateixos pactes, i d’altres per
raó de matrimoni, atorgats amb terceres persones.
4. Els capítols matrimonials atorgats per les persones, el
matrimoni de les quals es regeix per les normes aplicables a
Eivissa i Formentera, reben la denominació d’espòlits i els són
d’aplicació els preceptes del Llibre III de la Compilació de
Dret Civil aprovada per Decret legislatiu 79/1990.

Article 30
Modificació
1. Per modificar o deixar sense efecte els capítols cal el
consentiment de totes les persones que els han atorgat o dels
seus hereus, si la modificació afecta drets que aquelles
haguessin conferit.
2. Els cònjuges poden modificar o substituir el règim econòmic
matrimonial i els pactes en previsió de ruptura matrimonial
sense la intervenció d’altres atorgants dels capítols.
Article 31
Ineficàcia
1. La nul·litat matrimonial, la separació judicial o el divorci
produeix la ineficàcia dels capítols.
Aquesta no afectarà els actes de reconeixement de fills, els
pactes en previsió de ruptura matrimonial, les donacions i els
pactes successoris, que seguiran el seu règim legal.
2. La ineficàcia dels capítols o d’algun dels seus pactes
produïda per causes alienes a les del paràgraf anterior, se
sotmetrà al règim propi de la ineficàcia declarada.
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Capítol II
De l’usdefruit universal capitular
Article 32
Usdefruit universal capitular
1. L’usdefruit universal convingut en espolits per a després de
la mort faculta l’usufructuari per regir i governar la casa i tots
els béns, el qual queda dispensat de formar inventari i de
prestar fiança.
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sentència de nul·litat. Els hereus es poden subrogar en l’acció
si aquesta va ser exercitada dins del termini i en la forma
escaient pel donant.
4. Les causes d’ingratitud i els efectes de la revocació són els
que disposen els articles 22.3 i 24 d’aquesta Llei, en allò que
resultin d’aplicació.
Capítol II
Del règim de separació de béns

2. L’usufructuari queda obligat a prestar, amb càrrec a
l’usdefruit, aliments a l’hereu, al consort d’aquest i als fills del
cònjuge premort i de l’hereu que visquin a la casa, així com a
consentir que es facin en l’usdefruit les reduccions necessàries
per pagar les llegítimes i, si escau, per constituir el dot.

Article 37
Concepte

3. Aquest usdefruit és inalienable, sens perjudici que, amb el
consentiment del nu propietari, s’alienin béns determinats.
L’usdefruit sobre el producte de l’alienació que no es destini a
prestar aliments o a pagar deutes i llegítimes.

En el règim de separació de béns, cada cònjuge té la
propietat de tots els seus béns i, per tant, el gaudi,
l’administració i la lliure disposició d’aquests, amb els límits
establerts per la llei.

TÍTOL VI
DEL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL
Capítol I
Disposicions generals
Article 33
Determinació del règim
El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols
o espòlits, formalitzats en escriptura pública, abans o durant el
matrimoni i, en defecte d’aquests, el de separació de béns.
Article 34
Modificació
La modificació del règim econòmic matrimonial no
perjudica els drets adquirits per terceres persones.
Article 35
Lliure contractació
1. Els cònjuges poden celebrar entre ells tota classe de
contractes i transmetre’s béns i drets per qualsevol títol.
2. En cas d’impugnació judicial es presumirà que la transmissió
és gratuïta.
Article 36
Donacions entre cònjuges
1. Les donacions entre cònjuges són revocables únicament per
incompliment de càrregues, per ingratitud i per nul·litat del
matrimoni.
2. L’acció de revocació caduca en el termini de tres anys a
comptar des que el donant té coneixement de l’incompliment
de càrregues o de la causa d’ingratitud. En el supòsit de
nul·litat, des de la fermesa de la sentència.
3. Aquesta acció ha de ser exercitada pel donant i, en el cas de
nul·litat del matrimoni, només pel declarat de bona fe en la

Secció primera
Disposicions generals

Article 38
Béns propis
Són béns propis de cada cònjuge tots els que tenia en
establir el règim de separació de béns, de forma voluntària o
legal, i els que després ha adquirit per qualsevol títol durant la
seva vigència.
Article 39
Administració dels béns
1. Qualsevol dels cònjuges pot conferir a l’altre un
apoderament, exprés o tàcit, per administrar els seus béns.
També pot condicionar-lo, restringir-lo o revocar-lo en
qualsevol moment.
2. En l’exercici de l’administració s’han d’aplicar les normes
del mandat, però l’administrador no pot designar cap substitut
tret que, expressament, l’altre cònjuge l’hagi autoritzat a fer-ho.
Aquesta prohibició regeix en qualsevol apoderament entre
cònjuges.
3. En finalitzar l’apoderament, l’administrador ha de lliurar a
l’altre cònjuge els fruits existents i l’equivalent d’aquells amb
què s’hagi enriquit.
Article 40
Adquisicions oneroses
1. Els béns adquirits onerosament durant el matrimoni són del
cònjuge que determina el títol adquisitiu vàlid. Si la
contraprestació va ser pagada, total o parcialment, per l’altre
cònjuge, s’aplicarà l’establert a l’article 34.2 d’aquesta Llei a
la relació interna entre els cònjuges.
2. Tanmateix, els béns mobles d’ús familiar adquirits
onerosament durant el matrimoni es presumeix que pertanyen
a ambdós cònjuges per meitats indivises.
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Article 41
Determinació de titularitats

Article 44
Divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa

1. A manca de títol, la pertinença d’un bé o dret a un o a l’altre
cònjuge es podrà determinar per qualsevol mitjà de prova. Si la
determinació no és possible, el bé o el dret correspon a ambdós
cònjuges per meitats.

1. Qualsevol dels cònjuges pot exercir, simultàniament al
procediment de liquidació, l’acció de divisió de cosa comuna
respecte als béns que tingui en comunitat ordinària indivisa.

2. Es presumeix que els béns mobles d’ús personal d’un dels
cònjuges i els que estiguin directament destinats al
desenvolupament de la seva activitat li pertanyen
exclusivament.
Secció segona
De l’extinció i liquidació del règim
Article 42
Extinció
1. El règim s’extingeix per acord entre els cònjuges documentat
en capítols o espòlits, per dissolució, nul·litat o separació
judicial del matrimoni.
2. L’extinció del règim obre el període de liquidació que, en
defecte d’acord, s’ha de dur a terme de conformitat amb els
capítols, espòlits o pactes en previsió de la ruptura matrimonial
i, subsidiàriament, segons les regles d’aquesta secció.
Article 43
Liquidació
1. La liquidació s’inicia amb la determinació dels crèdits de
l’un i l’altre cònjuge derivats de:
a) L’aixecament de les càrregues familiars, d’acord amb els
criteris fixats en els articles 8, 9 i 10.
b) Les accions de regrés que resultin de la responsabilitat
solidària o subsidiària regulada en els articles 12 i 13.
c) Els danys i perjudicis causats pels actes de disposició,
alienació o gravamen de l’habitatge familiar i el seu parament,
que preveu l’article 17.3.
d) La impossibilitat de restituir els béns donats per l’altre
cònjuge en cas de revocació de ladonació o la compensació
equivalent al menor valor que suposa el gravamen d’acord amb
els articles 24.3 i 24.4.
e) La rendició de comptes procedent de l’administració dels
béns de l’altre cònjuge d’acord amb l’article 46.
f) Els contractes o negocis entre cònjuges.
g) Qualsevol altre crèdit que un cònjuge tingui contra
l’altre.

2. L’autoritat judicial competent, si ho demana un dels
cònjuges, pot formar lots de béns amb titularitat plena i
adjudicar-los als cònjuges.
Capítol III
Del règim convencional d’acolliment en la quarta part
dels milloraments
Article 45
Concepte
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments
atribueix al cònjuge, en el moment de l’extinció, el dret a
participar en una quarta part de les millores compres i
adquisicions fetes per l’altre durant el temps que aquest règim
hagi estat vigent, segons les normes establertes en aquest
capítol.
2. En el moment de constituir el règim, els cònjuges poden
acordar una participació en els milloraments diferents de la
quarta part.
3. En aquest règim cada cònjuge té la propietat de tots els seus
béns i, per tant, el gaudi, l’administració i la lliure disposició
d’aquests béns, amb els límits establerts per la llei.
En tot cas, el cònjuge acollidor té el deure d’informar sobre
la gestió del seu patrimoni.
Article 46
Forma
El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments
s’ha de convenir en capítols matrimonials o espolits.
Article 47
Modalitats d’acolliment
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments pot
pactar-se amb caràcter unilateral o recíproc.

2. En cas d’extinció del règim per mort o declaració de
defunció, queden exclosos de la liquidació els supòsits a) i b).

2. L’acolliment és unilateral quan s’estipula a favor d’un dels
cònjuges. En aquest cas, s’anomena acollidor el cònjuge que
atorga el dret a participar en els seus milloraments, i acollit el
cònjuge a favor del qual es constitueix aquest dret.

3. Una vegada determinats els crèdits d’ambdós cònjuges,
correspon compensar-los de manera que en resulti un únic
crèdit exigible.

3. L’acolliment és recíproc quan el dret a participar ens els
milloraments s’estableix a favor d’ambdós cònjuges
indistintament.

4. El procediment per a la liquidació judicial és el que regulen
els articles 807 a 810 de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 48
Règim jurídic
1. L’acolliment es regeix pel que s’ha convingut en capítols
matrimonials o espolits.
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Subsidiàriament, per les disposicions del present capítol i,
en allò no previst, pel costum.

càrregues que els afectin i de el import actualitzat del preu o de
la contraprestació.

2. Durant la seva vigència li són d’aplicació les normes de la
secció primera del capítol II d’aquesta llei.

3. A la suma obtinguda segons el que disposa l’apartat anterior,
s’hi ha d’afegir tractant-se de béns disposats pel cònjuge
acollidor a títol gratuït durant la vigència del règim, els
següents valors:
a) Respecte dels béns adquirits abans de la constitució de
l’acolliment o, a títol gratuït, durant la seva vigència, la millora
experimentada, en els termes del paràgraf 2 d’aquest article,
des de la constitució del règim fins a la disposició del bé.
b) Respecte dels béns comprats o adquirits onerosament
durant l’acolliment, el valor que tenien aquests en sortir del
patrimoni del cònjuge acollidor, amb les deduccions que
s’indiquen en el paràgraf 2 d’aquest article.

Article 49
Extinció del règim
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments
s’extingeix per:
a) La nul·litat del matrimoni, la dissolució o la separació
judicial.
b) La voluntat dels cònjuges manifestada en capítols
matrimonials o espòlits.
2. També s’extingirà per resolució judicial, a instància d’un
dels cònjuges, si concorre alguna de les circumstàncies
següents:
a) Separació de fet per un període superior a tres mesos.
b) Incompliment greu o reiterat per l’altre cònjuge del deure
d’informar sobre la gestió del patrimoni.
c) Gestió patrimonial irregular o supervenció d’alguna
circumstància personal o patrimonial en l’altre cònjuge que
comprometi greument els interessos de qui sol·licita l’extinció.
Article 50
Inici de la liquidació
1. Una vegada extingit el règim d’acolliment s’han de
quantificar els milloraments obtinguts pel cònjuge acollidor o,
cas d’haver-ne pactat la reciprocitat, els obtinguts per cadascun
dels cònjuges.

En ambdós casos, les liberalitats d’ús i les donacions
consentides per l’altre cònjuge en queden excloses.
4. També s’ha d’afegir el valor obtingut de l’aplicació de les
regles anteriors en els casos en què el cònjuge acollidor hagi
destruït, deteriorat o alienat a títol onerós béns, durant la
vigència del règim, amb intenció de perjudicar els drets de
l’altre cònjuge.
5. De la suma total s’ha de deduir el import de les obligacions
del cònjuge acollidor encara no satisfetes.
6. Hi ha milloraments quan el resultat de les operacions
esmentades en els apartats anteriors sigui positiu.
Article 52
Crèdit resultant de l’acolliment

2. Els milloraments són els increments de patrimoni obtinguts
durant la vigència del règim derivats de millores, compres i
adquisicions.

1. En l’acolliment unilateral, el cònjuge acollit té dret a la
quarta part dels milloraments que hagi obtingut el cònjuge
acollidor.

3. Es consideren millores els augments de valor produïts durant
la vigència del règim en els béns que tenia el cònjuge acollidor
en iniciar-se aquest i ens els adquirits amb posterioritat per títol
gratuït, sempre que els augments siguin deguts a la seva
indústria o inversió.

2. En l’acolliment recíproc, el crèdit es determina per les regles
següents:
a) Si només un dels cònjuges ha obtingut milloraments,
l’altre té dret a una quarta part d’aquests milloraments.
b) Si tots dos cònjuges han obtingut milloraments, el qui
n’hagi obtingut menys té dret a una quarta part de la diferència
entre ambdós milloraments.

4. Es consideren compres els béns adquirits durant la vigència
del règim per títol de compravenda que substitueixin en el
patrimoni del cònjuge acollidor en el moment de l’extinció.
5. Es consideren adquisicions els béns adquirits durant la
vigència del règim per títol onerós distint de la compravenda
que subsisteixin en el patrimoni de cònjuge acollidor en el
moment d’extinció.
Article 51
Regles de liquidació
1. En defecte de pacte, els milloraments es liquiden segons les
regles establertes en aquest article.
2. En les millores es tenen en compte els augments de valor
referits a l’article 57.3, deduint-ne els costs actualitzats per
obtenir-les. En les compres i adquisicions es tindrà en compte
el valor dels béns al final del règim, amb deducció de les

Article 53
Pagament del crèdit de milloraments
1. El crèdit de milloraments s’ha de pagar en diners llevat que
les parts acordin una altra cosa. No obstant això, per causa
justificada i a petició de qualsevol de les parts o dels seus
hereus, el jutge pot ordenar-ne el pagament total o parcial amb
béns del deutor.
2. Per causa justificada i a petició del deutor o dels seus hereus,
el jutge pot ajornar-ne el pagament o ordenar que es faci a
terminis en un venciment màxim de tres anys, sempre que es
garanteixi el deute i es paguin els interessos legals.
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Article 54
Accions en defensa del crèdit de milloraments
1. Si en el patrimoni del deutor no hi ha béns suficients per
satisfer el crèdit de milloraments, el creditor pot demanar la
reducció de les donacions i altres transmissions gratuïtes fetes
pel cònjuge acollidor. També pot impugnar els actes realitzats
per aquest en frau del crèdit.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, admet a tràmit la moció següent.

2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys comptats
des de la determinació del crèdit de milloraments i no són
procedents quan els béns són en poder de terceres persones
adquirents a títol onerós i de bona fe.

Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Article 55
Compatibilitat de drets
El crèdit de milloraments és compatible amb la pensió
compensatòria que preveu l’ordenament de l’Estat però no ho
és amb el crèdit indemnitzatori que preveu l’article 9.4
d’aquesta Llei.
Disposició derogatòria única
Queden derogats del Text refós de la Compilació del dret
civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 79/1990,
de 6 de setembre: el títol I del llibre I; l’article 65 del llibre II,
en allò que remet a l’esmentat títol I del llibre I, i el títol I del
llibre III.
Disposició transitòria primera
Les disposicions d’aquesta Llei s’apliquen als matrimonis
contrets i subsistents en el moment de la seva entrada en vigor,
sens perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera
en relació amb els processos iniciats abans.
Disposició transitòria segona
1. Els règims econòmics matrimonials i els actes convinguts en
capítols matrimonials atorgats d’acord amb la legislació
anterior produeixen els efectes resultants de la dita legislació.
2. El règim convencional d’acolliment en la quarta part dels
milloraments pactat amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei s’ha de liquidar d’acord amb les disposicions
d’aquesta Llei.
Disposició transitòria tercera
1. Els processos de separació, divorci i nul·litat matrimonials
començats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regeixen per la normativa substantiva vigent en el moment
d’iniciar-los.
2. Els preceptes d’aquesta Llei relatius a la liquidació del règim
econòmic matrimonial només s’han d’aplicar als règims
extingits amb posterioritat a la seva entrada en vigor.
Palma, 21 de febrer de 2017
El portaveu:
Jaume Font i Barceló

RGE núm. 4220/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb les
comissions o els grups de treball sociosanitaris, derivada de
la InterpelAlació RGE núm. 1669/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1669/17, relativa a política general del Govern en relació amb
les comissions o els grups de treball sociosanitaris, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment de
la resolució derivada de la Proposició no de llei aprovada per
unanimitat a la Comissió de Salut del dia 7 d'octubre de 2015
que instava a crear un grup d'anàlisi i assessor a Eivissa
conformat pel Govern, les Conselleries de Salut i de Serveis
Socials i Cooperació, i el Consell d'Eivissa, per tal d'estudiar la
cessió d'espais de l'antic Can Misses a entitats sense ànim de
lucre.
2. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment de
la resolució derivada de la Proposició no de llei aprovada per
unanimitat a la Comissió de Salut del dia 7 d'octubre de 2015
que instava a debatre dins el grup d'anàlisi i assessor referit en
el punt 1 anterior, la coordinació sociosanitària a l'illa d'Eivissa,
i que aquest grup d'anàlisi fos creat també a Mallorca, Menorca
i Formentera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir el grup de treball esmentat en els punts
anteriors a Mallorca, amb caràcter immediat, i a presentar el
Pla d'Atenció a la Cronicitat, que haurà d'incloure l'activitat i la
coordinació sociosanitària per a aquesta illa, abans del dia 7 de
juny de 2017, en compliment de la resolució aprovada com a
conseqüència del debat i votació de la Moció que així ho
estipulava en la sessió del Ple de la cambra de dia 7 de
desembre de 2016.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir el grup de Document generat per l'aplicació
treball esmentat en els punts anteriors a Menorca, amb caràcter
immediat, i a presentar el Pla d'Atenció a la Cronicitat, que
haurà d'incloure l'activitat i la coordinació sociosanitària per a
aquesta illa, abans del dia 7 de juny de 2017, en compliment de
la resolució aprovada com a conseqüència del debat i la votació
de la Moció que així ho estipulava en la sessió del Ple de la
cambra de dia 7 de desembre de 2016.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir el grup de treball esmentat en els punts
anteriors a Formentera, amb caràcter immediat, i a presentar el
Pla d'Atenció a la Cronicitat, que haurà d'incloure l'activitat i la
coordinació sociosanitària per a aquesta illa, abans del dia 7 de
juny de 2017, en compliment de la resolució aprovada com a
conseqüència del debat i la votació de la Moció que així ho
estipulava en la sessió del Ple de la cambra de dia 7 de
desembre de 2016.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir el grup de treball esmentat en els punts
anteriors a Eivissa, amb caràcter immediat, i a presentar el Pla
d'Atenció a la Cronicitat, que haurà d'incloure l'activitat i la
coordinació sociosanitària per a aquesta illa, abans del dia 7 de
juny de 2017, en compliment de la resolució aprovada com a
conseqüència del debat i la votació de la Moció que així ho
estipulava en la sessió del Ple de la cambra de dia 7 de
desembre de 2016.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3966/17, del diputat Nel Martí Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a part de
la recaptació per impost sobre el joc en relació amb
activitats esportives gestionada per la CAIB (2013-2017) als
consells insulars.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte econòmic d'inversions
sociosanitàries i en salut mental equivalent al projecte
econòmic del nou Son Dureta, per a totes les àrees sanitàries de
les Illes Balears, que seguirà el mateix desenvolupament en el
temps.

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 Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de recursos sociosanitaris i en
salut mental equivalent al projecte del nou Son Dureta, per a
totes les àrees sanitàries de les Illes Balears, que seguirà el
mateix desenvolupament en el temps.

D'acord amb la legislació actual el 49,95% dels recursos
recaptats per l'impost sobre l'activitat del joc en relació amb les
activitats esportives ha de ser gestionat per les comunitats
autònomes i els consells insulars. Quina part d'aquests recursos
són derivats (2013-2017) als consells insulars i de quina forma?

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i presentar un estudi de mobilitat realitzat
conjuntament amb l'Ajuntament de Palma, que valori l'impacte
sobre els barris afectats del projecte del nou Son Dureta i que
inclogui un augment de les zones d'aparcament veïnals i la
repercussió del previsible augment de mitjans de transport
públic.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar conjuntament amb l'Ajuntament de Palma
aquelles al·legacions que es presentin al nou projecte de Son
Dureta i que siguin de competència municipal.
Palma, 17 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 13 de març de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 3981/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compromisos
econòmics amb el Teatre Principal d'Inca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines previsions econòmiques té la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports per tal de complir amb els
seus compromisos econòmics, en aquest exercici pressupostari,
amb la Fundació Teatre Principal d'Inca?
Palma, a 13 de març de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez
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C)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 4292/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a observatori de Costitx.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Té previst el Govern alguna iniciativa per evitar la
desaparició de l'Observatori Astronòmic de Mallorca?
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

A)
RGE núm. 4219/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a fusió de Bankia i BMN.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com pensa el Govern que afectarà la xarxa de l'extinta
Caixa d'Estalvis Sa Nostra amb la fusió de Bankia i BMN?
Palma, a 17 de març de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández

RGE núm. 4293/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a parcel·la mínima de construcció en sòl rústic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern mantenir el seu compromís de no tocar la
parcel·la mínima de 14.000 metres quadrats per construir en sòl
rústic?
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 4236/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades en relació amb SFM.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu la Sra. Presidenta del Govern que les darreres mesures
anunciades a SFM fomenten lús del transport públic?
Palma, a 20 de març de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

E)
RGE núm. 4294/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a creixement de la xenofòbia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines accions pensa prendre el Govern per canviar la
tendència al creixement de la xenofòbia a les Illes Balears?
Palma, a 22 de març de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández
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F)

I)

RGE núm. 4295/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a PAC de l'Escorxador.

RGE núm. 4298/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inundacions al Pla de Sant Jordi.

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

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

Quins plans té la conselleria d'Ibsalut per al PAC de
l'Escorxador?

Quines mesures adoptarà el Govern per solucionar les
inundacions del Pla?

Palma, a 22 de març de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 22 de març de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

G)

J)

RGE núm. 4296/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Arxiu del Regne de Mallorca.

RGE núm. 4300/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
l'oficina del SOIB a Eivissa.

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

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

Quan pensa el Govern dotar del personal necessari a l'Arxiu
del Regne de Mallorca per què pugui obrir al públic el màxim
temps possible?

En quin estat es troba el procediment de trasllat de l'oficina
del SOIB a Eivissa?
Palma, a 21 de març de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 22 de març de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
K)
H)
RGE núm. 4297/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Hospital 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins incompliments de contracte ha detectat el Govern en
la concessió de l'Hospital Can Misses?

RGE núm. 4301/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
règim especial per 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.
Considera el Govern que és urgent tenir un nou règim
especial per a les Illes Balears?
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 22 de març de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
L)

RGE núm. 4302/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oficina
contra la corrupció.
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 de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
El passat 29 de novembre de 2016 s'aprovà la Llei
reguladora de l'oficina contra la corrupció, com valora el
Govern que a dia d'avui encara no s'hagi creat aquesta oficina?

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Presidència, quan té previst el Govern
posar en funcionament l'òrgan definitiu per a la resolució de les
reclamacions en matèria d'accés a la informació pública?
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
P)
M)
RGE núm. 4303/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb l'augment del frau detectat en el turisme
britànic 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.

RGE núm. 4306/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
redistribució de la riquesa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, creu que està funcionant la seva mesura de
redistribució de la riquesa?

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears davant l'augment del frau detectat en relació amb el
turisme britànic a les Illes Balears?
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de març de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Q)
RGE núm. 4308/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a personal
d'ambulàncies.

N)
RGE núm. 4304/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta de Son
Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, pensa que l'escoleta de Son
Espases ha mantingut els nivells de qualitat amb el canvi
d'empresa encarregada de la concessió?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
De quina manera té previst l'Ibsalut dotar de personal les
ambulàncies de servei urgent a partir del juliol?
Palma, a 22 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
O)
RGE núm. 4305/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a òrgan per a la
resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la
informació pública.
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

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)

D)

RGE núm. 4090/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, VIII, davant la Comissió
de Salut.

RGE núm. 4093/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, V, davant la Comissió de
Salut.

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

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

Quines mesures pensa prendre el Govern a partir d'ara per
al compliment d'aquella proposició no de llei del Congrés?

Per què no ha introduït el Govern campanyes de visibilitat,
sensibilització i conscienciació, contemplades en la dita
estratègia de salut Mental del Sistema Nacional de Salut, com
se li demanava?

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

B)
RGE núm. 4091/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, VII, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Per què el Govern no ha prestat suport a la Xarxa de Salut
Mental, d'acord amb les comunitats autònomes, per millorar les
mesures preventives, així com el protocol de maneig del
suïcidi, i l'atenció i el seguiment immediat d'intents del suïcidi,
com se li requeria?

E)
RGE núm. 4094/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, III, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Ha introduït el Govern en l'Estratègia de Salut Mental un
programa específic en matèria de suïcidis atès el problema de
salut que representa?

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

C)

F)

RGE núm. 4092/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, VI, davant la Comissió de
Salut.

RGE núm. 4095/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, I, davant la Comissió de
Salut.

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

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

Quines polítiques transversals que incorporin la perspectiva
de gènere i prestin especial atenció a grups més vulnerables,
com nins, adolescents, ancians i persones en risc d'exclusió, ha
desenvolupat el Govern, com se li reclamava?

Quines han estat les mesures adoptades pel Govern en
compliment de la proposició no de llei aprovada el 16 de febrer
de 2016 per unanimitat en el Parlament de les Illes Balears
relativa a la realització d'un observatori del suïcidi?

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
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G)

A)

RGE núm. 4212/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, II, davant la Comissió de
Salut.

RGE núm. 4235/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de transparència.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Ha creat el Govern un protocol de prevenció del suïcidi tal
com es comprometé a la Proposició no de llei aprovada el 16
de febrer de 2016 per unanimitat en el Parlament de les Illes
Balears?
Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

H)
RGE núm. 4213/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció de suïcidi, IV, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Per què el Govern no ha prestat suport a la Xarxa de Salut
Mental, d'acord amb les comunitats autònomes, per millorar les
mesures preventives, així com el protocol de maneig del
suïcidi, i l'atenció i el seguiment immediat d'intents del suïcidi,
com se li requeria?
Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

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.
Atesa la necessitat de millorar la transparència a les
administracions públiques, es presenten tot un seguit de
propostes per tal que aquestes, les administracions públiques,
assoleixin un alt grau d'eficàcia i que això derivi en un govern
més obert i amb una major informació a la ciutadania.
Amb la transparència, amb la informació, s'aconsegueix una
major satisfacció dels ciutadans, un major coneixement de la
tasca de l'Administració i per tant es redueix la desafecció;
desafecció que en cap cas no pot ser pal·liada per
posicionaments populistes o rupturistes, que finalment tan sols
produeixen decepció i crispació.
Finalment, cal esmentar la funció cabdal que suposen la
transparència i la informació també per prevenir la corrupció.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment per
part del Govern de les Illes Balears de l'acord del Ple del
Parlament de dia 22 de setembre de 2015 que afirmava
textualment:
"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears al
cessament del Sr. Juli Fuster, com a director general del
Servei de Salut de les Illes Balears, i del Sr. Pau Thomàs,
com assessor de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, ambdós casos clars de nepotisme".
I insta el Govern de les Illes Balears a complir de manera
immediata l'acord assolit pel Ple de la cambra.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la pàgina de transparència en un termini
màxim de dos mesos la següent informació:
a) Tots els càrrecs unipersonals dependents d'organismes
autònoms o del sector instrumental, de forma que hi consti la
següent informació: nom i cognoms, organisme, data del
nomenament, remuneració i funcions.
b) Relació de tots els càrrecs de lliure designació (LD), de
forma que consti, de forma clara i intel·ligible: nom i cognoms,
lloc de treball, data del nomenament, funcions i remuneració.
c) Relació de tots els assistents tècnics docents (ATD) i
assessors docents (AD) que presten els seus serveis en les
oficines administratives de la Conselleria d'Educació i
Universitat, essent docents. Tot indicant: nom i cognoms,
funcions, data del nomenament i remuneració.
d) Relació de les entitats privades i públiques que reben
subvenció pública, la quantitat abonada i breu explicació de
l'objectiu d'aquesta subvenció, actualitzant automàticament les
dades a mesura que es vagin aprovant les esmentades
subvencions.
e) Que es posi en funcionament a la pàgina web de la
Conselleria de Salut l'accés informàtic per a tots els ciutadans
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de les Illes que permeti conèixer el lloc que ocupen en les
llistes d'espera i els diferents moviments de les llistes tal com
fou aprovat per unanimitat del Parlament a la Comissió de
Salut. Alternativament, per a aquelles persones que no disposin
d'accés a internet, es facilitarà un nombre de telèfon on es
faciliti aquesta informació en horaris de matí i horabaixa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment del que preveu la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i el bon govern de les Illes
Balears, així com de les lleis estatals bàsiques 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú. En concret, insta el Govern que en el termini màxim de
dos mesos:
a) A la pàgina web de l'administració, constin en un apartat
específic, les condicions d'accés al conjunt d'arxius i registres,
i que de forma progressiva s'hi pugui tenir accés mitjançant l'ús
de les noves tecnologies.
b) Que tots els organismes públics, serveis i entitats tenguin
aprovada la seva carta ciutadana i aquestes figurin publicades
en les seves respectives pàgines web i de transparència.
c) Que es reguli i es facin efectius els premis a la qualitat i
a les bones pràctiques previstos a l'article 28 de la Llei 4/2011.
d) Que es redacti i s'aprovi el reglament del Govern en
funcions.
e) Que el Projecte de pressuposts per a 2018 es publiqui en
fase d'informació pública amb un termini ampli i suficient
perquè hom se'n pugui pronunciar.
f) Atesa la complexitat del Projecte de llei de pressuposts,
el Govern de les Illes Balears haurà de trametre als grups
parlamentaris, amb antelació suficient i en un format electrònic
que permeti fer-hi recerques (format text en lloc de format
imatge).
Palma, a 16 de març de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca presenten
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Aquestes darreres setmanes s'ha manifestat un altre cop la
manca de voluntat del Govern espanyol de resoldre un dels
problemes ja creats pel Govern balear en l’àmbit educatiu,
durant l'anterior legislatura, la inestabilitat de la plantilla
docent.
Les Illes compten amb una mitjana d'interins docents del
32,9%, la més elevada de tot l'Estat.
A la passada legislatura, no es va obrir cap convocatòria de
personal docent, el que ha suposat l’eliminació de places
estables de feina per als professors i les professores dels
diferents centres educatius de les Illes.
La previsió del govern dels #AcordsPelCanvi és donar
resposta a les necessitats i a les demandes del sector educatiu
amb l’obertura de dues convocatòries -l’any 2017 i el 2019.
Així la previsió era per a enguany cridar a les oposicions 450
futurs docents, corresponents a les taxes de reposició del 2015
i 2016; una xifra que ha quedat reduïda gairebé en 200 places,
corresponents al 2017, pendents de l’aprovació dels
pressupostos generals de l'Estat.
La política del ministre Cristóbal Montoro ha obligat a fixar
un màxim de 257 places, qüestió que afecta negativament no
només les persones que aspiren a accedir a un lloc de feina
estable, sinó també l’organització dels centres i la comunitat
educativa, ja que no es garanteix l’estabilitat necessària en les
plantilles per poder garantir, alhora, la qualitat pedagògica en
l'escola pública.
A l'anterior legislatura del Govern Bauzá, en què no es
convocaren oposicions, ja es va perdre la possibilitat
d’estabilitat, i les vacants que quedaren per jubilació o mort del
funcionariat foren cobertes per docents en situació
d’interinatge.
Per tot això, els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca presenten la següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3954/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a les oposicions de
docents, 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, els Grups

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
perquè alliberi la taxa de reposició de personal docent per a
l'any 2017, independentment de l'aprovació dels pressupostos
generals de l'Estat.
2.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir anualment processos d'accés a la funció pública
docent des del 2017 i anys posteriors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, una vegada que s'alliberi la taxa de reposició a
partir de 2017, s'ofereixin llocs públics de feina d'un ampli
gruix
d'especialitats i repartits a totes les Illes amb necessitat de
places estables.
Palma, a 13 de març de 2017
Els diputats
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Isabel M. Busquets i Hidalgo
Josep Castells i Baró
Els portaveus
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a nova regulació per
a la modernització turística, davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Turisme.
El Decret Llei 1/2009, de mesures urgents per a l'impuls de
la inversió (article 17) va iniciar una regulació jurídica que va
possibilitar que el 60% dels establiments turístics de les Illes
Balears invertissin en la seva modernització. Tot i així encara
hi ha un 40% de places hoteleres sense renovar-se, més de 135
mil places (unes 92 mil a Mallorca, 32 mil a Eivissa, i unes 12
mil a
Menorca).
Aquesta regulació va ser continuada amb alguns canvis per
l'article 17 de la Llei 4/2010, de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió, i per la disposició addicional de la Llei 8/2012,
del turisme; norma, aquesta darrera, amb una vigència de 5
anys i que, per tant, el 23 de juliol de 2017 deixarà de tenir
efectes.
L'esmentada política d'impuls a la modernització turística
ha tengut èxit i, entre d'altres coses, ha aconseguit que per
exemple més de 60 establiments apujassin de tres a quatre
estrelles i, per tant, que hi hagi un avanç en qualitat i en
desestacionalització, així com una atenuació de la crisi del
sector de la construcció.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa
que:
El Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a impulsar abans de l'agost de 2017 les mesures legals
i jurídiques perquè es mantengui l'aposta per la modernització
turística en termes similars a la regulació reflectida a l'article 17
de la Llei 4/2010 i a la disposició addicional quarta de la Llei
8/2012.
Palma, a 9 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, es
va realitzar arran de les modificacions pertinents en la
legislació estatal a causa de l'aparició de casos on les empreses,
a fi d’obtenir més beneficis, omplien sense cap seguretat espais,
superant així de molt el seu aforament i sense tenir presents les
mesures de seguretat que, en cas d'accident o imprevist a les
instal·lacions, podrien suposar un perill per als assistents a
aquests esdeveniments.
Tanmateix, aquesta norma va elevar els requisits per a la
realització de les activitats sense pensar en aquelles entitats
voluntàries sense ànim de lucre que, a causa de les limitacions
que la llei propugna, ara queden atrapades en una situació fora
de la seva capacitat d’actuació. Les entitats que han de
contribuir a la reflexió social, que han d’obrir els ulls a les
diferents realitats existents i que treballen gratuïtament per a la
ciutadania queden sotmeses a una regulació que les constreny
de tal forma que la realització de moltes activitats és gairebé
impossible.
Amb l’aprovació d’aquesta normativa la realització
d’activitats no permanents per part tant d'entitats públiques com
privades (entitats sense ànim de lucre, associacions culturals,
veïnals o d'acció social) es veu condicionada per una sèrie de
requisits, informes, plànols i autoritzacions administratives
prèvies per organitzar festes populars, activitats recreatives i
d'altra índole, que suposen, moltes vegades, obstacles
insalvables. Alguns d'aquests obstacles són els següents:
a) La normativa estableix el límit de 500 persones a l'aire
lliure per establir la diferenciació entre activitats no permanents
majors i no permanents menors. Això suposa un greu perjudici
per a aquelles entitats que organitzen actes amb més de 500
assistents a les seves festes i/o activitats, que han de pagar un
delineant i enginyer per la presentació dels plànols la qual cosa
suposa un greuge econòmic per a aquestes entitats.
b) La classificació que fa la llei es fa amb uns criteris molt
genèrics i estrictament tècnics i no diferencia entre activitats
comercials i lucratives, organitzades per empreses
d’espectacles i caracteritzades per grans i sofisticats muntatges
escènics on prima la part comercial, d’aquelles activitats més
senzilles de caràcter participatiu i popular organitzades per
entitats ciutadanes.
La conseqüència és que es fixa un procediment únic que
resulta de difícil aplicació en aquelles activitats de tipus
cultural o recreatiu que s’organitzen a iniciativa de les
associacions sense ànim de lucre per l’impacte econòmic que
suposa el compliment dels requisits tècnics, que a la pràctica es
converteix en un impediment molt important per realitzar
aquestes activitats de caràcter festiu i popular.
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Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la realització d’una revisió tècnica i política de la Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés
i exercici d’activitats a les Illes Balears, i, en el cas que aquesta
revisió així ho demostrés, la seva modificació pertinent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la mencionada revisió tingui com a punt de partida
l’anàlisi i l'avaluació de les dificultats que troben tant els
ajuntaments de les Illes Balears com les entitats sense ànim de
lucre i que vagi en la direcció de:
a) Estudiar formes de facilitar la realització d’activitats de
tipus cultural o recreatiu per entitats ciutadanes sense ànim de
lucre que no creïn un perjudici tan gran com per anul·lar la
realització d’esdeveniments per la manca de recursos per
complir la normativa.
b) Contemplar la possibilitat d'incloure en els requisits la
tipologia d’activitat, no només a través dels seus aspectes
tècnics sinó també en el tipus de subjecte que la du a terme, el
seu objectiu (diferenciant entre entitats i empreses), el risc
estimat de l’activitat i el tipus d'infraestructures i instal·lacions
necessàries per a la realització de l'esdeveniment (com per
exemple, el tipus de potència sonora dels equips utilitzats en
l’activitat en relació amb el tipus activitat).
c) Revisar l'aplicació del nombre d’assistents o un barem
més ajustat a la realitat per tipologia, àmbit i subjecte de
l’activitat, ja que actualment la majoria d’activitats veïnals
tenen classificació d'activitat major, amb el perjudici que això
implica per a aquestes.
d) Estudiar la possibilitat de diferenciar entre activitats fetes
en un recinte tancat de les festes a la via pública o a espais
oberts, donades les diferències en la seva seguretat i control.
Palma, a 12 de març de 2017
El diputat
Carlos Saura i León
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

D)
RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a conveni
amb la Fundació del Teatro Real de Madrid, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El Teatro Real és una institució que té per finalitat la
programació i la gestió d'activitats musicals, líriques i
coreogràfiques i, en particular:
1. Impulsar la lliure creació i representació de les arts
líriques, musicals i coreogràfiques en totes les seves
varietats.
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2. Fomentar la difusió, l'estima i el coneixement d'aquestes
arts, així com l'assistència dels ciutadans a la seva
programació i activitats.
3. Establir relacions de cooperació i col·laboració amb
altres institucions, i en particular amb les agrupacions
d'òpera, conservatoris i escoles de cant i dansa, nacionals i
internacionals.
4. La realització d'activitats educatives i culturals
relacionades amb les seves finalitats.
Per a aquest últim punt el Teatre Real té un Conveni Marc
que té per objecte establir i articular la col·laboració amb les
institucions de les comunitats autònomes per planificar i
executar conjuntament projectes i activitats en l'àmbit de
l'educació i de la cultura.
L'objectiu del conveni és doncs potenciar l'eficàcia de la
labor que les citades institucions desenvolupen en pro del
foment i la difusió de la música, les arts i la cultura en el seu
més ampli sentit, i per a això s'arbitren diferents iniciatives i
activitats en l'àmbit de les seves respectives competències.
Exemple d'aquests projectes i activitats són entre d'altres:
- La retransmissió en directe, via internet, a través de la
“Llotja Digital” del Teatro Real o en la forma que a aquests
efectes es determini d'òperes i altres activitats i espectacles
realitzats pel
Teatro Real en edificis o instal·lacions de patrimoni
històric, i si escau mitjançant la instal·lació de pantalles
externes que permetin acostar l'òpera als ciutadans.
- La difusió de la retransmissió en directe, via internet, a
través de la “Llotja Digital” del Teatro Real o en la forma
que a aquests efectes es determini, d'òperes infantils (7 a 12
anys), activitats i espectacles que formin part del programa
“Real Junior” del Teatro Real als centres docents.
-La realització pels estudiants d'òperes, activitats i
espectacles que formin part del programa “Real Junior” -per
a les etapes de primària, secundària, batxillerat i escoles
superiors- en espais, centres escolars o instal·lacions del
patrimoni històric adequats per a això, a fi d'acostar
l'activitat del Teatro Real a la ciutadania d'aquesta
comunitat autònoma.
Així el Teatro Real de Madrid ve signant convenis amb
diferents comunitats autònomes per posar a la seva disposició
diferents programes culturals, sent un dels més destacats el
programa denominat “Real Junior”.
En el curs 2015-2016 van participar en aquest projecte 303
centres de 191 municipis de Múrcia, Madrid, Extremadura,
Andalusia, Castella León i Castella-la Manxa. En total, 25.000
alumnes van participar en l'activitat de l'òpera “La petita
cerillera”, i la valoració mitjana que de l'experiència van fer els
alumnes va ser d'un 8,5 sobre 10.
Des de Ciutadans creiem que una part fonamental dels
nostres escolars ha de ser la relacionada amb l'àrea de les arts
i la creativitat, que des de les escoles i des de les institucions
s'ha de despertar l'interès i la curiositat artística dels nostres
menors, ja que és una part essencial en el desenvolupament de
la seva personalitat. Per tot l'exposat anteriorment, presentem
la següent
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Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar el fet de subscriure un conveni de
col·laboració amb la Fundació del Teatro Real per al
desenvolupament d'activitats en l'àmbit educatiu i cultural.
Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 4089/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a prevenció de les morts per suïcidis, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
L’Organització Mundial de la Salut estima que en el món
una persona intenta morir cada 3 segons i que cada 40 segons
es consuma un suïcidi. Cada acte suïcida afecta sis persones
més del seu entorn.
Deu persones se suïcidaran avui a Espanya. Quasi 2 (1.9)
persones moren cada setmana a Balears.
A causa de l’escassa visibilitat que es dóna a la conducta
suïcida, es creu que hi ha molt poques persones que se suïciden
i que no és un problema important, nogensmenys:
• A Espanya, les majors taxes es produïren entre els grups
d’edat de 15-45 i en majors de 60 anys, i suposaren
aquestes morts 55,4 AVPP (anys de vida potencialment
perduts per mort prematura, que il·lustra la pèrdua que
pateix la societat com a conseqüència de la mort de
persones joves o de defuncions prematures).
• És la primera causa de mort en barons de 25 a 34 anys
i la segona, després dels tumors, en ambdós sexes d’aquesta
franja d’edat. Tot això sense comptar els suïcidis camuflats
darrera d’accidents de trànsit, d’abandonaments de
tractaments de persones malaltes o de les infranotificacions
per problemes administratius.
• A Espanya existeixen polítiques de seguretat ciutadana,
polítiques de seguretat vial i polítiques contra la violència
de gènere. Però no existeixen polítiques contra el suïcidi.
Tal vegada per això hagin estat quasi el doble que les
produïdes per accidents de trànsit, 12 vegades més que les
produïdes per homicidis i 68 vegades major que les
produïdes per la violència de gènere, i és des de fa anys la
principal causa externa de mort. Cada any se suïciden en el
nostre país més de 4.000 persones.
• Segons les darreres dades disponibles de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), en el 2014 es llevaren la vida
3.910 persones, la xifra més alta dels darrers 25 anys. Això
suposa que 10,7 persones es lleven la vida cada dia.
• La franja d’edat compresa entre els 60 i més anys d’edat
és la que major taxa de suïcidis consumats presenta respecte
de la resta de grups d’edat.

• Tot i que és poc freqüent el suïcidi a l’adolescència,
s’ha observat un augment considerable en els darrers anys
en els casos d’ideació, intent i suïcidi consumat. El suïcidi
és la segona causa de mort entre joves de 15 a 25 anys i la
sisena causa de defunció en edats compreses entre els 5 i els
14 anys.
• El 43% dels joves entre 12 i 25 anys que pateixen
assetjament escolar en el nostre país han pensat a
suïcidar-se i un 17% d’aquests ho ha intentat.
• En el 2014 s’han suïcidat a Balears 97 persones, 1,8 a
la setmana; un 70% d’aquestes barons (67) i un 31% dones
(30). Aquestes xifres, les quals es basen en les darreres
dades publicades per l’INE el març del 2016 i que estan
referides al 2014, suposen una disminució de 7 defuncions
respecte del 2013 (un 6,7% menys), tot i que la realitat
entre sexes és molt diferent: mentre que disminueixen en
homes (17,3%), augmenten les de dones un 30%. Amb una
taxa de 8,8 suïcidis per 100.000 habitants front a 8,4 de la
mitjana estatal.
• Curiosament, Menorca dobla la taxa estatal i balear (15
defuncions per cada 100.000 habitants, front a les 8,4 de la
taxa nacional o els 8,7 de Balears).
• L’impacte psicològic, social i financer del suïcidi sobre
la família i la comunitat no és mesurable.
• Els experts consideren que en un elevat percentatge, el
suïcidi pot evitar-se (només un de cada vint intents es
consuma). Encara que el suïcidi pugui semblar un acte
impulsiu, normalment està premeditat i planificat, és a dir
que n’hi hauria prou amb dedicar més atenció al que
succeeix al nostre voltant i aplicar unes polítiques de
prevenció adequades perquè el nombre de suïcidis es
reduís, de fet, les comunitats autònomes i els països que han
implantat alguna estratègia, han vist reduïdes les taxes de
suïcidi entre 25-30%. La prevenció del suïcidi no és un
problema exclusiu de les institucions de salut mental, sinó
de tota la comunitat en el seu conjunt.
• A nivell individual s’ha d’emfatitzar el diagnòstic, el
tractament i el seguiment del trastorn mental (depressió,
esquizofrènia, drogodependència i estrès). Les malalties
mentals constitueixen el principal factor de risc per al
suïcidi. Els estudis amb metodologia adequada mostren que
aproximadament un 50-60% dels pacients que cometen
suïcidi tenien un trastorn depressiu en el moment de la
conducta suïcida. El suïcidi és la major i més greu
complicació de la patologia depressiva (M. Roca). Des de
l’inici de la crisi hem vist un augment significatiu dels
problemes de salut mental. Un 19% més de depressió i un
8% de trastorns d’ansietat. L’estudi “impact” (realitzat a les
consultes d’atenció primària durant la crisi) posà de
manifest que la desocupació i no poder pagar una hipoteca
eren els factors que més es relacionaven amb quadres
depressius en adults (M. Roca).
• L’enfocament de Salut Pública ha de disposar
d’estratègies per a la prevenció del suïcidi com les
campanyes de salut mental, el despistament en els col·legis,
el diagnòstic precoç de l’abús de drogues, de la depressió
i de l’estrès, el control de l’accés als mitjans per cometre
suïcidi i el suport als mitjans de comunicació perquè la
informació s’adeqüi a la prevenció. (F. Mansilla Izquierdo).
Alguns autors com Simón i Sanchis assenyalen el marc
escolar com a un dels més apropiats, juntament amb els
serveis d’atenció primària sanitaris, per detectar de forma
preventiva les ideacions i les conductes suïcides, i
s’indiquen com el context més idoni per instaurar
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programes educatius en relació amb conductes en general
més saludables.
Tot i que la connexió entre salut mental i suïcidis es
troba ben establerta, les generalitzacions àmplies dels
factors de risc semblen contraproduents, així a alguns
estudis científics s’apunten altres factors de risc com el
deteriorament de la capacitat de fer front a l’estrès, per
exemple, davant problemes financers, desnonaments, casos
de violència de gènere, ciberbullying, bullying escolar, el
maltractament a menors, les violacions, els grups
minoritaris i els grups que pateixen discriminació social.
La investigació ha mostrat que entre un 40% i 60% de
les persones que cometen suïcidi han consultat un metge el
mes anterior al suïcidi; d’aquests, són molts més els que ha
vist un metge general que un psiquiatra. A comunitats on els
serveis de Salut Mental no es troben ben desenvolupats, la
proporció de persones en crisi suïcida que consulten un
metge general tendeix a ser major.
L’OMS el 2004 plantejà les Estratègies de Prevenció del
Suïcidi a Europa, amb les recomanacions basades en una
revisió sistemàtica prèvia següents:
- La prevenció de la conducta suïcida necessita un
enfocament global i ha de ser responsabilitat dels governs.
- Són necessaris programes de prevenció del suïcidi que
incloguin intervencions específiques per als diferents grups
de risc i han de comptar per a això amb els diferents sectors
implicats.
- Els professionals sanitaris, especialment els que treballen
en serveis d’urgències, han d’estar capacitats per identificar
el risc de suïcidi i per col·laborar amb els serveis de salut
mental.
- La formació dels professionals i l’educació de la població
general s’ha de centrar en els factors de risc i protecció.
- És necessari fomentar la investigació i l’avaluació dels
programes de prevenció del suïcidi.
- Els mitjans de comunicació han de participar i seguir les
directrius proposades per l’OMS.
El Ministeri de Sanitat i Consum espanyol creà el 2011 una
Guia de pràctica clínica de prevenció i tractament de la
conducta suïcida. Algunes comunitats autònomes com
Catalunya i Madrid han posat en marxa estratègies específiques
amb bons resultats en aquest sentit: “Codi Risc de Suïcidi” a
Catalunya o “Codi 100” a Madrid, per exemple. Navarra també
té un protocol per a la prevenció i seguiment del risc suïcida.
La prevenció del suïcidi està contemplada dins d’un dels
objectius de l’Estratègia en Salut Mental de l’SNS,
(possiblement estigui contemplada dins la nova estratègia de
salut mental d’aquesta comunitat autònoma) però, segons
assenyalen alguns experts, això No és suficient.
La magnitud del problema de la conducta suïcida és tal que
requereix una estratègia pròpia. Una estratègia que li atorgui la
proporcionalitat epidemiològica, sanitària i social que realment
posseeix, no ja sols com a problema de salut pública sinó com
a drama humà que requereix l’atenció de tots els agents
implicats en la seva disminució.
Som la quarta comunitat autònoma en nombre de suïcidis
d’Espanya, malgrat això, la nostra comunitat fretura d’un
protocol, un programa o una guia clínica que ordeni i coordini
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els diversos serveis sanitaris, molt menys els diversos àmbits
sanitari, social, escolar, comunitari.
El febrer del 2016 s’aprovà, per unanimitat, en el Parlament
balear la realització i posada en marxa d’un observatori i d’un
protocol de prevenció, sense tenir en aquest moment evidències
de la seva posada en marxa.
Proposam que es realitzi una estratègia de prevenció de
suïcidis que abraci tots els àmbits implicats: centres de serveis
socials, centres escolars, empreses, cossos de seguretat,
famílies, mitjans de comunicació, etc.
Plantejada des d’una actitud salubre i un enfocament de
salut en totes les polítiques, considerant imprescindible
l’abordatge transversal, essent necessari incloure mesures de
prevenció, detecció, diagnòstic, tractament i continuïtat de
cures dels trastorns mentals, així com un enfocament
comunitari que impliqui la societat.
Per tots aquests motius, s’insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Formular una estratègia de prevenció del suïcidi a les Illes
Balears independent de l’estratègia de salut mental que es
presenti en aquesta Cambra, abans de finalitzar el 2017, i que
prevegi els mitjans humans, materials i econòmics necessaris
per posar-lo en marxa abans que conclogui l’actual legislatura.
2. L’estratègia ha d’elaborar-se amb la participació de totes
aquelles entitats i professionals que atenen persones amb risc
vital, ha de ser per tant transversal, amb mesures a diversos
àmbits, i augmentar l’atenció que té el sistema de salut.
3. L’estratègia ha de contemplar mesures en tres eixos: la
detecció precoç, la millora i increment de l’atenció terapèutica
a l’àmbit de la Psicologia i la prestació de cursos orientadors
per a professions transverses, educadores, professionals de les
forces de seguretat (policies, bombers, ...), premsa, serveis
penitenciaris, així com als diversos professionals sanitaris de
l’APS, SUAPS, urgències hospitalàries, etc.
4. Millorar l’accés i l’eficiència i les plantilles de salut mental
així com les seves ràtios professionals perquè puguin
realitzar-se programes de resposta ràpida a pacients amb
ideació suïcida o amb temptatives reiterades i procurar un
seguiment detallat.
5. Valorar la incorporació de professionals de la psicologia en
els centres de salut per reforçar el tractament psicològic i la
prevenció de la depressió i el suïcidi, així com recomana la
Comissió Europea en el Pacte europeu per la salut mental i el
benestar.
6. Instaurar un observatori amb un pla de monitorització dels
pacients en risc.
7. Conscienciar i sensibilitzar sobre la magnitud i conseqüència
de la morbimortalitat de la conducta suïcida i l’estigma i
obscurantisme que s’hi associen.
8. Millorar el sistema de registre estadístic en les morts per
suïcidi.
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Palma, a 15 de març de 2017
La portaveu
María Montserrat Seijas i Patiño

F)
RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Des de 2007 a Espanya s'han fet passes per vetar els anuncis
de contacte en els mitjans de comunicació, principalment a la
premsa escrita. Aleshores una proposició no de llei al Congrés
demanava als diaris que eliminessin els anuncis de contactes i
des d'ençà progressivament diaris d'àmbit estatal, autonòmic i
local han anat suprimint aquest tipus de publicitat. El juliol de
2010 el Pla integral contra la tracta d’éssers humans amb fins
d'explotació sexual va incloure eliminar els anuncis de
contactes en els mitjans i sembla que el Govern espanyol va
consultar les principals capçaleres del país per sol·licitar als
seus directius que vetassin els anuncis de contactes. Només va
transcendir una idea: els mitjans prescindirien d'aquests
ingressos a canvi d'una contraprestació que mitigués l'impacte
econòmic que suposaria.
El setembre de 2010 el Congrés va aprovar per unanimitat
una proposició no de llei en què instava a la remissió d'una
proposta que promogués la desaparició dels anuncis de
prostitució. Poc després, el Consell d'Estat va aprovar
l'"Informe sobre las posibilidades de actuación contra los
anuncios de contenido sexual y prostitución publicados a diario
en diversos medios de comunicación de prensa escrita" de 9 de
març de 2011.
En aquest Informe el Consell d'Estat afirma que "pot
afirmar-se la possibilitat de prohibir o restringir severament la
publicitat dels anuncis de prostitució a la premsa escrita. En tan
simple activitat tolerada resulta adequat prohibir o restringir la
difusió. El seu caràcter fa que no hagi de promoure la
competència en relació amb ella o facilitar la captació de
clientela per mitjà d'anuncis als quals es dediquen, més quan la
publicitat pot estar referida a prostitució exercida per compte
d'altri o en l'àmbit d'organització o direcció d'un altre -que és
il·lícita-, i no versar sobre l'exercida individualment
-incardinable en la llibertat de professió o ofici. També ja que
els anuncis de prostitució femenina, expressius del rol de les
dones com a meres mercaderies, no es valoren completament,
violentant el que és un principi del nostre dret". La base
d'aquesta prohibició és, segons el Consell d'Estat, la protecció
de menors.
Així, fa notar que la premsa escrita, al manco la generalista,
té una gran difusió en la societat en general i el seu accés no es
restringeix als adults i afirma que "la conveniència d'impedir la
difusió d'una activitat simplement tolerada de la protecció
deguda als menors, segons l'ordenament jurídic, emparen

l'adopció de les mesures prohibitives de la publicació d'anuncis
de prostitució en premsa".
El juliol de 2011 el Govern espanyol va proposar la
modificació immediata de la Llei de publicitat per eliminar els
anuncis de contactes i serveis sexuals i de locals dedicats a la
prostitució i els anuncis de contactes a la premsa diària i digital
si el seu accés no està limitat a majors de 18 anys. Aquesta
proposta s'havia d'articular amb un projecte de llei que
finalment no es va tramitar.
Els anuncis de contacte contribueixen a la normalització
d'una activitat, la prostitució, que ni està prohibida ni està
permesa o regulada en l’ordenament jurídic espanyol. És una
activitat tolerada i al·legal, només regulada penalment pel que
fa a la inducció, al proxenetisme i a la protecció de menors,
però el propi Consell d'Estat considera que l'ordenament jurídic
no ha de ser neutre, sinó que pot impedir o limitar-ne la difusió
de les activitats relacionades amb la prostitució i l'explotació
sexual de la dona si socialment no és un valor per fomentar, si
cal protegir infància i joventut i si s'empra la imatge de la dona
com a mercaderia que es compra i es ven, a la vista de tothom,
inclosos els menors.
Per tot això,
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i el Congrés de diputats a modificar la Llei 34/1988, d'11 de
novembre, general de publicitat per prohibir i sancionar per llei
la publicació d'anuncis de contacte en els mitjans de
comunicació, incloent la seva versió digital.
Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
Margalida Capellà i Roig
El portaveu
David Abril i Hervás

G)
RGE núm. 4167/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a reprovació d'Álvaro Gijón, davant la
Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades
(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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
l'estatut dels Diputats i les Diputades.
Motivació del procediment d'urgència: La gravetat dels
presumptes fets que s'atribueixen al diputat Álvaro Gijón
El Parlament de les Illes Balears va manifestar el 14
d’octubre de 2015, per unanimitat, a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, la
seva intenció de reformar l’Estatut d’Autonomia per eliminar
l’aforament dels diputats i les diputades.
Atesa l’especial gravetat dels delictes investigats al diputat
del Grup Parlamentari Popular Álvaro Gijón i Carrasco,
entenem que la seva condició d’aforat obstaculitza el normal
procediment de la investigació per delictes de pertinença a
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organització criminal i tràfic d’influències, ja que, com ha
publicat la premsa, si no fos per la seva situació d’aforat, la
policia l’hauria detingut en el marc del cas ORA. La seva
condició d’aforat també impedeix la presa de mesures cautelars
i per això es demana a aquest Parlament que, entenent
l’especial gravetat dels delictes investigats, es posicioni davant
aquests fets de manera contundent.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears reprova el diputat Álvaro
Gijón i Carrasco i demana la seva dimissió com a diputat per
tal que pugui defensar-se com un ciutadà més davant de la
Justícia ordinària dels presumptes greus delictes de pertinença
a organització criminal i tràfic d’influències que li imputa el
jutjat d'instrucció numero 12 de Palma, renunciant així a tot
privilegi polític i al seu aforament com a membre d’aquesta
cambra.
Palma, a 15 de març de 2017
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

H)
RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a passes per fer prescindible el llibre de
text en el sistema educatiu de 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 MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D’acord amb l’article 27 de Constitució Espanyola,
l’ensenyament obligatori és gratuït. Amb tot, a tots els centres
educatius hi ha professors que plantegen l’adquisició d’un llibre
de text com a requisit indispensable per seguir la matèria i, per
tant, per superar-la. Difícilment es pot argumentar que el cost
d’un únic llibre de text romp el principi de la gratuïtat de
l’ensenyament. Però l’adquisició de 7 o 8 llibre de text cada
curs sí que apareix com un trencament clar del principi de
gratuïtat, tenint en compte que aquesta despesa esdevé
obligatòria per superar les matèries i assolir, per tant, els títol
oficials als que condueixen els ensenyaments obligatoris.
Actualment, aquesta problemàtica és més greu a l’educació
secundària que a l’educació primària.
A banda de les implicacions econòmiques, la prescripció
general del llibre de text també té incidència en la salut dels
infants i joves ja que, en determinats centres, les motxilles dels
alumnes acaben pesant més del que és recomanable.
A més a més, l’ús del llibre de text continua sent una
rèmora per a l’actualització pedagògica, perquè en molts casos
va lligat a les estratègies d’aprenentatge simplement
memorístiques i perquè reforça la idea d’un currículum que fixa
uns contingut que els educants han d’assumir, com si fossin un
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recipient que cal omplir. Per tant, redueix també l’originalitat
de la feina dels docents i contribueix així a condicionar el
model educatiu, fent-lo més rígid, estantís, repetitiu i mediocre.
Afortunadament, ja hi ha molts professors que preparen
materials específics per als seus alumnes que els permeten
seguir les matèries adquirint simplement el dossier didàctic, a
un preu ínfim en comparació al preu d’un llibre de text. A més
a més, internet és ple de material didàctic d’ús lliure fruit de
plataformes de cooperació entre docents: unitats didàctiques
senceres, fulls d’exercicis, descripció d’experiències a l’aula,
disseny de situacions d’aprenentatge, idees per a projectes a
treballar a l’aula, etc. D’altra banda, hi ha diversos centres en
el nostre sistema que gairebé no prescriuen la compra de llibres
de text, tot i que en major mesura a primària que a secundària.
Es pot afirmar sense dubte que avui per avui, en la majoria de
matèries, el llibre de text és prescindible per seguir i superar
amb èxit els requeriments del currículum obligatori.
Per tot açò, el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears a
apostar de forma decidida per fer prescindible el llibre de text
en el sistema educatiu i a aquest efecte dur a terme, entre
d’altres, les actuacions següents:
• Estudiar la manera de fer més atractiu per als centres,
especialment els de secundària, el Programa de reutilització
de llibres de text i de material didàctic, per tal d’aconseguir
que se’n beneficiï el major nombre possible de famílies.
• Promoure de forma activa la superació de l’ús del llibre de
text, oferint en el marc del Pla Quadriennal la formació
adequada perquè els docents puguin prescindir-ne i
incentivant el professorat a seguir-la.
• Promoure la posada en pràctica a nivell de centre de
projectes d’aula digital que permetin substituir els llibres de
text per un dispositiu digital.
Palma, a 17 de març de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 10258/16, del diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Popular, relativa a
import total dels contractes menors signats per la Fundació
Jardí Botànic de Sóller.
La Fundació Jardí Botànic de Sóller és una entitat jurídica
de naturalesa privada que es regeix per la Llei de Fundacions,
i no és aplicable a l Llei de contractes del sector públic.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

4628

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017
Ordre de Publicació

Palma
Estellencs
Formentera
Maria de la Salut
Marratxí
Muro

EMAYA
Ajuntament
AQUALIA
Hidrobal
Sociedad de fomento agrícola;
Fuente de Son San Juan, S.A.;
AQUALIA
Pollença
EMSER 2002 SLU
Puigpunyent
Ajuntament
Sóller
AQUALIA
Sant Josep de Sa Talaia
AQUALIA
Sant Antoni de Portmany
AQUALIA

B)
A la pregunta RGE núm. 12545/16, del diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a inspeccions plurifamiliars.
S’han realitzat un total de 138 actuacions.
Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

C)
A les preguntes RGE núm. 15494/16 a 15497/16, de la
diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recaptació de l’impost
turístic a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
Recaptació de l’impost turístic a Mallorca: 29.165.802,04€.
Recaptació de l’impost turístic a Menorca: 3.962.686,89€.
Recaptació de l’impost turístic a Eivissa: 6.326.914,05€.
Recaptació de l’impost turístic a Formentera: 570.577,37€.
Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 15522/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Alaior.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Alaior.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 15520/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Vilafranca de Bonany.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Vilafranca de Bonany.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 15523/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Alaró.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Alaró.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 15521/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament d’aigua dessalada per part
d’ABAQUA.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental
subministra aigua en alta a les següents persones jurídiques de
caràcter públic o privat:
Andratx
Alcúdia
Fornalutx
Santa Maria
Calvià
Eivissa

Gestió de serveis urbans de Balears
Aucanada
Ajuntament
Ajuntament
Hidrobal; Compañía de aguas de
Peguera
AQUALIA

Ordre de Publicació
H)
A les preguntes RGE núm. 15524/16 i 15563/16, del
diputat Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a metres cúbics d’aigua dessalada que
ABAQUA subministra a Alcúdia i a Muro.
Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de la cambra.
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I)

L)

A la pregunta RGE núm. 15526/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Andratx.

A la pregunta RGE núm. 15529/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Banyalbufar.

S’han dut a terme durant els darrers anys diferents intents,
per part de l’ABAQUA, de signar un conveni amb
l’Ajuntament d’Andratx. A dia d’avui encara no s’ha pogut
signar el corresponent conveni per subministrar aigua dessalada
al terme municipal d’Andratx.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Banyalbufar.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Tot i això es subministra des de fa anys aigua a
l’Ajuntament d’Andratx
Ordre de Publicació
Les tarifes d’aigua amb l’Ajuntament d’Andratx són les
següents:
Cost fix mensual: 45.627,79 € mes.
Cost variable: 0,3958 €.
Palma, 28 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

M)
A la pregunta RGE núm. 15530/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Binissalem.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Binissalem.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 15527/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Ariany.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Ariany.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 15531/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Búger.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Búger.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 15528/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Artà.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Artà.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 15532/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Bunyola.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Bunyola.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

P)

T)

A la pregunta RGE núm. 15533/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Calvià.

A la pregunta RGE núm. 15537/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Ciutadella de Menorca.

Li adjuntem una còpia del conveni entre ABAQUA i
l’Ajuntament de Calvià.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Ciutadella de Menorca.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Q)

U)

A la pregunta RGE núm. 15534/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Campanet.

A la pregunta RGE núm. 15538/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Consell.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Campanet.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Consell.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

R)

V)

A la pregunta RGE núm. 15535/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Campos.

A la pregunta RGE núm. 15539/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Costitx.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Campos.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Costitx.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

S)

W)

A la pregunta RGE núm. 15536/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Capdepera.

A la pregunta RGE núm. 15540/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Deià.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Capdepera.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Deià.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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A la pregunta RGE núm. 15541/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Eivissa.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 15545/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Escorca.

Li adjuntem còpia del conveni entre ABAQUA i
l’Ajuntament d’Eivissa.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Escorca.

X)

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A la pregunta RGE núm. 15542/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Es Castell.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 15546/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Esporles.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Es Castell.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Esporles.

Y)

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 15543/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Es Mercadal.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Es Mercadal.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 15544/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Es Mercadal.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi d’Es Migjorn Gran.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 15547/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Estellencs.
Li adjuntem còpia del conveni entre ABAQUA i
l’Ajuntament d’Estellencs.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 15548/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Felanitx.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Felanitx.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 15549/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Ferreries.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 15553/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Lloret de Vistalegre.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Ferreries.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Lloret de Vistalegre.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 15550/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Formentera.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 15554/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Lloseta.

Li adjuntem còpia del conveni entre ABAQUA i el Consell
Insular de Formentera.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Lloseta.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 15551/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Fornalutx.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 15555/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Llubí.

Li adjuntem còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Fornalutx.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Llubí.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A la pregunta RGE núm. 15552/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Inca.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 15556/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Llucmajor.

Li adjuntem còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament d'Inca.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Llucmajor.

AI)

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 15557/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Manacor.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 15561/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Marratxí.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Manacor.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Marratxí.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 15558/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Mancor de la Vall.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 15562/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Montuïri.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Mancor de la Vall.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Montuïri.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 15559/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Maó.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 15564/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Palma de Mallorca.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Maó.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i l'empresa
EMAYA.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 15560/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Maria de la Salut.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 15565/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Petra.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i el
Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Petra.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 15566/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Pollença.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 15570/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sant Antoni de Portmany.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Pollença.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AW)
A la pregunta RGE núm. 15567/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Porreres.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 15571/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sant Joan.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Porreres.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Sant Joan.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 15568/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Puigpunyent.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 15572/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sant Joan de Labritja.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Puigpunyent.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Sant Joan de Labritja.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 15569/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sa Pobla.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 15573/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sant Josep de Sa Talaia.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Sa Pobla.

Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 15574/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sant Llorenç d'Es Cardassar.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 15578/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Santa Margalida.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Sant Llorenç des
Cardassar.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Santa Margalida.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 15575/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sant Lluís.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Sant Lluís.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 15576/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Santa Eugènia.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Santa Eugènia.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 15577/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Santa Eulàlia del Riu.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Santa Eulàlia del Riu.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 15579/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Santa Maria del Camí.
Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 15580/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Santanyí.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Santanyí.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta RGE núm. 15581/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Selva.
L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Selva.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 15582/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sencelles.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 15586/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Son Servera.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Sencelles.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Son Servera.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BM)
A la pregunta RGE núm. 15583/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Ses Salines.

Ordre de Publicació
BQ)
A la pregunta RGE núm. 15587/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Valldemossa.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Ses Salines.

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Valldemossa.

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 15584/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sineu.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

L’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental no
subministra aigua en alta al municipi de Sineu.
Palma, 16 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 15585/16, del diputat Sr.
Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a metres cúbics d’aigua dessalada que ABAQUA
subministra a Sóller.
Li adjuntam còpia del conveni entre ABAQUA i
l'Ajuntament de Sóller.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

RGE núm. 4190/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques, sobre l'absorció de
BMN per part de Bankia i les conseqüències econòmiques
que aquest fet pot ocasiona sobre l'economia de les Illes
Balears i per al sistema financer de la nostra comunitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
RGE núm. 4195/17, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, sobre les negociacions que ha
tengut en els darrers mesos amb el Ministeri de Foment per
fer possible la tarifa plana en els vols interinsulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi recaptar la
compareixença urgent del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
3031/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4085/17,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la solAlicitud de compareixença esmentada, de la Sra. Sandra
Fernández i Herranz, sobre les subvencions de 2011 de l'àrea
de benestar social de l'Ajuntament de Palma.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitucions de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 4058/17 i 4068/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Laura camargo i Fernández, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, i Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dret a la vaga dels treballadors
i les treballadores de les Illes Balears i a Parlament com a
centre de la vida política, incloses a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 21 de març de 2017, per les preguntes RGE
núm. 4219/17 i 4236/17, relatives a fusió de Bankia i BMN i a
mesures adoptades en relació amb SFM, respectivament.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
2905/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4069/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la solAlicitud de compareixença esmentada, del Sr. Andreu
Alcover i Ordinas, sobre les subvencions i els contractes de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponents als exercicis
2010 i 2011.
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D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3991/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat
fins a dia 5 d'abril de 2017.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat
universal de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3992/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat
fins a dia 27 d'abril de 2017.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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F)
Manifestació del criteri favorable i de la conformitat del
Govern de les Illes Balears a la presa en consideració i a la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 2906/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, atès l'escrit RGE núm. 3957/17, presentat
pel Govern de les Illes Balears, resta assabentada de la
manifestació del criteri favorable i de la conformitat del Govern
de les Illes Balears a la presa en consideració i a la tramitació
de la proposició de llei esmentada, presentada pels grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, Popular, Socialista, Podem
Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per
Menorca i Mixt, de protecció de la Mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)
Disconformitat del Govern espanyol respecte de la presa
en consideració i a la tramitació de la Proposició de llei de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, atès l'escrit RGE núm. 4097/17, presentat
pel Congrés dels Diputats, resta assabentada de la
disconformitat del Govern espanyol respecte de la presa en
consideració de la proposició de llei esmentada.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1. El nombre de preguntes a incloure en l’ordre del dia de cada
sessió plenària ordinària fixat per la Presidència d’acord amb
la Junta de Portaveus serà de 18.
2. Per a la inclusió de les preguntes en l’ordre del dia del Ple
s’aplicaran estrictament els criteris establerts a l’article 165.2
del Reglament de la cambra, en el sentit que es dóna prioritat
a les presentades per diputats que no n’hagin presentada cap o
n’hagin presentat menys, i, si n’hi ha més de 18 de pendents, el
criteri de distribució per grups serà de:
Grup Parlamentari Popular: 7
Grup Parlamentari Socialista: 4
Grup Parlamentari Podem Illes Balears: 2
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 2
Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes: 1
Grup Parlamentari MÉS per Menorca: 1
Grup Parlamentari Mixt: 1
3. S’incorporaran a l’ordre del dia de la sessió ordinària
corresponent de la Mesa de la cambra els escrits presentats com
a preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple que
hagin tengut entrada en el Registre General fins a les 10 hores
del dimecres de cada setmana, per tal que sigui aquest òrgan
qui en resolgui sobre l’admissió i la qualificació;
conseqüentment, l’admissió a tràmit per part de la Presidència,
feta per delegació de la Mesa, es limitarà a aquelles iniciatives
d’aquest tipus que per qüestions d’urgència o de màxima
actualitat (valorades com a tals per la mateixa Presidència) no
hagin pogut ser presentades abans de l’hora indicada i es
presentin entre aqueixa i les 14 hores del mateix dimecres.
4. Conformement amb l’establert a l’article 165.4 del
Reglament de la cambra, “... les preguntes presentades i les
incloses i no tramitades (excepte en el cas que el Govern n’hagi
demanat l’ajornament) hauran de ser reiterades si se’n desitjava
el manteniment per a la sessió plenària següent.
5. Per donar compliment al que disposa l’article 166 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda de delegar en la
Presidència l’examen del compliment dels requisits establerts
en aquest article i l’admissió de les preguntes que han de
substituir les formulades prèviament. L’admissió serà
comunicada per la Presidència al Govern i als portaveus dels
grups parlamentaris.
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Criteris per a la inclusió de preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple de la cambra a les sessions
ordinaris i per a l'admissió a tràmit per delegació del
president.

B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, oïda la Junta de Portaveus, arran de la
incorporació de dues diputades al Grup Parlamentari Mixt en
detriment del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, ha
acordat, per unanimitat, de fixar els criteris per a la inclusió de
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la
cambra a les sessions ordinàries, així com de l’admissió a
tràmit per delegació del president següents:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2017, oïda la Junta de Portaveus en sessió del
mateix dia, arran de la incorporació de dues diputades al Grup
Parlamentari Mixt en detriment del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, conformement amb l’establert a l’article 42.1 del

Composició de les comissions permanents, de les
ponències i de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears.

BOPIB núm. 89 - 24 de març de 2017
Reglament de la cambra, ha adoptat per unanimitat el següents
acords:
1. Les comissions permanents del Parlament, llevat de la de
l’Estatut dels Diputats, la de Peticions i la d’Assumptes
Europeus, la composició de les quals és regulada pels articles
50, 51 i 52 del Reglament de la cambra, respectivament, i sense
perjudici de l’especificitat prevista a l’article 49 pel que fa a la
mesa de la Comissió de Reglament, seran integrades per 13
membres, l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la
importància numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent:
4 al Grup Parlamentari Popular
3 al Grup Parlamentari Socialista
2 al Grup Parlamentari Podem Illes Balears
1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
1 al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
1 al Grup Parlamentari Mixt
2. Les ponències que puguin crear-se en el si de les comissions
seran formades per 9 membres l’atribució dels quals, realitzada
en proporció a la importància numèrica dels grups
parlamentaris, serà la següent:
2 al Grup Parlamentari Popular
2 al Grup Parlamentari Socialista
1 al Grup Parlamentari Podem Illes Balears
1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
1 al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
1 al Grup Parlamentari Mixt
3. La Diputació Permanent serà formada per 18 membres
titulars, per a cadascun dels quals s’haurà de nomenar un
suplent, l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la
importància numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent:
6 al Grup Parlamentari Popular
4 al Grup Parlamentari Socialista
3 al Grup Parlamentari Podem Illes Balears
2 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
1 al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
1 al Grup Parlamentari Mixt
Palma, a 22 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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