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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1669/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les comissions o els grups de treball
sociosanitaris.
Actuà com a interpelAlant el diputat Vicent Serra i Ferrer i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de març de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3295/17, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enterraments
dels llots tòxics provinents de les depuradores, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

a Consell Econòmic i Social, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.
G) RGE núm. 3641/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
pràctiques abusives a l'FP dual, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
H) RGE núm. 3647/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a interès general del rescat
del túnel de Sóller, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.
I) RGE núm. 3640/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pujada dels
preus de l'habitatge a les Illes Balears, que contestà el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat.
J) RGE núm. 3951/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels treballadors
de neteja de l'empresa KLE, que contestà la consellera de Salut.
K) RGE núm. 3642/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Hospital
Psiquiàtric de Palma, que contestà la consellera de Salut.
L) RGE núm. 3643/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del port antic de
Ciutadella, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
M) RGE núm. 3646/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de la ITB de
Berlín, que contestà el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme.
N) RGE núm. 3639/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ITB de
Berlín, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

B) RGE núm. 3292/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuació a Cala Varques,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

O) RGE núm. 3637/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a contractacions per als informatius d'IB3, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

C) RGE núm. 3945/17, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del grau
mitjà d'ebenisteria de l'Escola d'Arts d'Eivissa, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

P) RGE núm. 3663/17, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol de
prevenció del suïcidi, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

D) RGE núm. 3648/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dispositiu
d'emergència desplegat per a l'extinció de l'incendi de Ses
Feixes a Vila, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Q) RGE núm. 3649/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

E) RGE núm. 3938/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou contracte amb Kantar
Media, que contestà la consellera de Transparència, Cultura i
Esports.
F) RGE núm. 3638/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Moció RGE núm. 3345/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2017, la portaveu del Grup Parlamentari
Popular retirà la moció esmentada, relativa a política general
del Govern en matèria de transparència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Generals per
tal que, mitjançant les corresponents Subcomissions d’Estudi
per a la Reforma de la Constitució al Senat i al Congrés dels
Diputats, es promogui la reforma constitucional dels articles 92
i 149.32 per tal que les comunitats autònomes, els consells
insulars i els ajuntaments no requereixin l’autorització de
l’Estat espanyol per tal de convocar consultes populars via
referèndum en relació amb matèries que són de la seva
competència pròpia i exclusiva.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Andreu Alcover i Ordinas
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 14566/16.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març de 2017, després d'un debat de totalitat, no es
prengué en consideració la proposició de llei esmentada, de
reforma de la Llei electoral de les Illes Balears, presentada pels
grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, per
21 vots a favor, 34 en contra i 2 abstencions.
Palma, a 29 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

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals 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. 11466/16, relativa a derogació de la llei de l'indult, amb
les esmenes RGE núm. 3590/17 i 3604/17, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a avaluar la necessitat de mantenir la figura de l’indult i, en tot
cas, a una revisió en profunditat que valori:
1. Limitar la concessió d’indults que impedeixi la seva
concessió en el cas de delictes de corrupció política així com
delictes relatius a la violència de gènere, pederàstia, tràfic
sexual, violència contra menors, crim organitzat o qualsevol
altre mereixedor de fort rebuig social.
2. Incloure l’exigència d’una extensa motivació de cada indult
amb informació pública per a la formulació d’al·legacions
abans de la resolució definitiva.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Andreu Alcover i Ordinas
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals 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. 11342/16, relativa a modificació de la Constitució per
facilitar mecanismes de democràcia directa, amb les esmenes
RGE núm. 3601/17 i 3602/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Generals per
tal que, mitjançant les corresponents Subcomissions d’Estudi
per a la Reforma de la Constitució al Senat i al Congrés dels
Diputats, es promogui la reforma constitucional de l’article
87.3 en el sentit de reduir a 250 mil les signatures necessàries
per iniciar una iniciativa legislativa popular.
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1908/17,
relativa a contractació de subministraments de la CAIB per
illes, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ
C)
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear, a
través de la conselleria responsable de la coordinació en
matèria de contractació, que la contractació de
subministraments de totes les conselleries, empreses públiques
i entitats autònomes que consisteixi a subministrar a centres
situats en diferents illes i que per raó de la matèria no presenti
cap impediment tècnic, es procedeixi a la contractació del
subministrament de forma separada per a cada illa.
A la seu del Parlament, 21 de març de 2017
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11810/16, relativa a la jura civil de la bandera espanyola
i quedà aprovada la següent:

dels organismes de la sanitat animal estatal i internacional, per
tal d’aplicar, si escau, l’obligatorietat de la vacunació antiràbica
de moixos i fures tal com preveu l’article 4.7 del Decret
21/2015; i a estudiar la forma legal per protegir els veterinaris
en cas d’eutanàsia feta amb criteri tècnic, si es dóna el cas.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa de l’Ordre del Conseller
d’Agricultura, Comerç i Indústria, de 21 de maig de 1999, per
la qual es regula la identificació dels animals de companyia, de
manera que s’estengui l’obligació d’implantar microxip als
moixos domèstics i a totes les espècies exòtiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un registre telemàtic autonòmic que reuneixi en
la seva base de dades la informació del microxip, la vacunació
de l’animal, les malalties d’obligatòria declaració i el seu
control, així com també els antecedents agressius de l’animal.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure campanyes de control d’entrada d’animals
als ports i aeroports de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 21 de març de 2017
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

RESOLUCIÓ
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Ministeri de Defensa perquè deixin d'organitzar actes civils de
jura de la bandera espanyola a les Illes Balears i a la resta de
l’Estat, que no fan més que generar divisió social i utilitzen
recursos públics que en el context present són escassos i
absolutament necessaris per cobrir i millorar la prestació de
serveis públics de l’estat del benestar.
A la seu del Parlament, 21 de març de 2017
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de març de 2017, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3348/17, relativa a
actualització del mapa assistencial i cartera de serveis dels
hospitals i centres de salut de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
F)

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de març de 2017, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3217/17, relativa a
increment de mesures de prevenció i control en els animals de
companyia i exòtics, amb les esmenes RGE núm. 4020/17 i
3943/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per millorar la coordinació entre la
Conselleria de Salut i la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca pel que fa a la prevenció epidemiològica i
a la implantació de microxip als cans i moixos domèstics així
com a totes les espècies exòtiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar la situació epidemiològica i les recomanacions

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar els continguts dels webs dels hospitals i
centres d'atenció primària del Sistema Balear de Salut, i en
concret el de l'Hospital de Formentera per tal d'actualitzar-ne
els continguts d'acord amb allò que preveu la normativa
d'aplicació, tot considerant els punts exposats anteriorment.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a homogeneïtzar els continguts disponibles als webs
amb la informació que es facilita als espais d'atenció
personalitzada al públic del conjunt dels hospitals i centres
d'atenció primària del conjunt de les Illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar progressivament els estàndards
d'accessibilitat universal pel que fa a l'accés a la informació
d'interès general que es proporciona al públic en cadascun dels
formats.
A la seu del Parlament, 21 de març de 2017
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
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El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2566/17, relativa a defensa dels drets humans a EEUU i
contra les polítiques immigratòries del president Trump, i
quedà aprovada la següent:
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construcció, així com dels costos de les despeses generades per
l’existència d’aquestes deficiències.
A la seu del Parlament, 21 de març de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

2.2. TEXTOS DEBATUTS

RESOLUCIÓ

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

G)
1. El Parlament de les Illes Balears se suma a les diferents
mostres de suport dins i fora dels EEUU contra els atacs als
drets humans de les polítiques immigratòries del president
Trump.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el president i tot el
Govern espanyol que a les negociacions sobre la cooperació
entre Espanya i els EEUU, doni prioritat al compliment dels
drets humans, tant a les persones que no tenen permís de
residència com als demandants d’asil per motius de guerra o
persecució, provinguin dels països que siguin.
A la seu del Parlament, 21 de març de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Miquel A. Jerez i Juan
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1900/17, relativa a proposta per a l'adequació del
Conservatori d'Eivissa, amb l'esmena RGE núm. 4084/17, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una anàlisi de forma urgent sobre l’estat de
les instal·lacions del Conservatori de música i dansa d’Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les intervencions i inversions necessàries per
tal que el Conservatori de música i dansa d’Eivissa reuneixi les
condicions de seguretat i idoneïtat necessàries per a les seves
funcions.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir a l’empresa constructora de l’edifici del
Conservatori de música i dansa d’Eivissa que es faci càrrec de
la reparació de les deficiències estructurals de construcció que
hi han anat apareixent dins el període de garantia de la

Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de març de 2017, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 3665/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a selecció de personal d'informatius d'IB3.
B) RGE núm. 3754/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a independència i
objectivitat dels informatius.
C) RGE núm. 3755/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subrogació del
personal a la nova adjudicatària dels serveis informatius.
D) RGE núm. 3761/17, del diputat David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a funció de les
unitats de seguiment i control.
E) RGE núm. 3767/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous informatius
territorials d'IB3.
F) RGE núm. 3872/17, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canals no
convencionals de difusió.
G) RGE núm. 3768/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions de
subrogació dels treballadors i les treballadores.
H) RGE núm. 3880/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
condicions laborals (I).
I) RGE núm. 3756/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de
selecció de nous llocs de feina a IB3.
J) RGE núm. 3769/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de selecció de
nou personal.
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K) RGE núm. 3757/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'audiència.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de 2017,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1901/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per a la confecció
d'unitats de la quota de professorat als centres docents públics
per al curs 2017-2018, amb el resultat següent:
• Punts 1, 2, 3 i 4a), 4b), 4c), 4d) i 4g): vots emesos 11, vots
a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 0.
• Punts 4e) i 4f): vots emesos 11, vots a favor 3, vots en
contra 8 i abstencions 0.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2017, rebutjà els Punts 2 i 3 de la proposició no de llei RGE
núm. 11342/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per
facilitar mecanismes de democràcia directa, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i
abstencions 0.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Del Sr. Conseller d'Educació i Universitat, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre el Pla
d'infraestructures educatives (RGE núm. 17775/16 i
2021/17).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2017, tengué
lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, qui, acompanyat del director general de
Planificació, Ordenació i Centres i de dues assessores, informà
sobre el tema indicat.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2017, rebutjà el Punt 1 de la proposició no de llei RGE núm.
11466/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca, relativa a derogació de la llei de l'indult, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra
8 i abstencions 1.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Del Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre la gestió de la conselleria pel que fa a les
inundacions a Balears (RGE núm. 890/17).

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de
2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1916/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte integral per
fomentar l'envelliment actiu, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 2.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2017, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, qui, acompanyat de la directora
general de Recursos Hídrics, de la secretària general, del cap de
Gabinet, de la responsable de Comunicació, de l'assessora
tècnica i de l'assessor, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
2.5. INFORMACIÓ
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Ordre de Publicació

competències d'interior i coordinació de les policies locals de
diferents ajuntaments de Mallorca.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Proclamació de secretari de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2017, quedà
proclamat, per assentiment, secretari de la dita comissió el Sr.
Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
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Ordre de Publicació
E)
Acord negatiu per a l'escrit RGE núm. 3036/17.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2017, rebutjà, per 6 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció, en
aplicació de l'article 95.2 del Reglament de la cambra, recaptar
la compareixença de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
alcaldessa d'Alaior, per tal d'informar sobre la llicència d'obres
de l'Ajuntament d'Alaior aprovada en tres deis a una societat de
la Sra. Sugrañes.

Acord positiu per a l'escrit RGE núm. 659/17.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2017, aprovà, per
8 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció, recaptar la
compareixença del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal d'informar
sobre la campanya electoral de 2007.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
Proclamació de secretari de la Comissió de Salut.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de març de 2017, quedà proclamat, per
assentiment, secretari de la dita comissió el Sr. Carlos Saura i
León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

C)
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Proclamació de secretari de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2017, quedà proclamat, per assentiment, secretari de la dita
comissió el Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)
Aprovació del Pla de treball de la Ponència d'estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús
terapèutic del cànnabis.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de març de 2017, s'aprovà, per unanimitat,
el pla de treball esmentat i s'acordaren les compareixences
següents:

Ordre de Publicació
D)
Acord negatiu per a l'escrit RGE núm. 12558/16.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de
2017, rebutjà, per 2 vots a favor, 4 en contra i 6 abstencions,
recaptar la compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques per tal d'explicar les actuacions
dutes a terme per la seva conselleria en l'exercici de les seves

Grup 1. Reconeixement de l’ús terapèutic del cànnabis,
formació i atenció en el sistema sanitari públic.
• Sra. Mercè Llagostera
• Sra. Pilar Rapun
• Dr. Francisco Campoamor
• Dr. Fernando Caudevilla Gálligo
• Dr. Fernando Barturen
• Sr. Manuel Guzmán
Grup2. Promoure la regulació específica de l’activitat de les
associacions cannàbiques i els clubs socials de cànnabis i
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cultiu, des d’una perspectiva de salut pública i de reducció de
riscos.
• Sr. Adrián Salazar
• Sr. David Rabé Cardeñosa
• Sr. Martín Barriuso
• Sr. Òscar Parés
• Sol·licitar la compareixença lletrada de l’Administració
de la CAIB (lletrat CAIB o advocacia) en relació amb
aquest tema.
Grup 3. Programes d’informació, prevenció i promoció de la
salut.
• Sra. Núria Calzada
• Dra. Maria J. Ramos Monserrat
• Sr. Javier Ruiz Blanco
• Sra. Belén Alvite
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
H)
Retirada de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 3881/17.
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de març de 2017, quedà retirada la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
condicions laborals (II), a petició d'aquest diputat.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, d'acord amb els articles 87.2 de la
Constitució, 50.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
i 85, 130, 100 i 101 del Reglament del Parlament, admet a
tràmit la Proposició de llei RGE núm. 4500/17, dels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca,
Socialista, Podem Illes Balears, Popular, El Pi-Proposta per
les Illes Balears i Mixt, a tramitar pel procediment d'urgència.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris MÉS
per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes
Balears, Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt
presenten la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 30/1998, DE 29 DE JULIOL, DEL RÈGIM
ESPECIAL DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola reconeix el fet insular com un
fet diferencial que ha de ser particularment tingut en compte en
establir l'adequat i just equilibri econòmic entre els territoris de
l'Estat espanyol.
De la formulació constitucional es desprenen dos efectes
immediats: l'existència del fet insular com a conjunt de
circumstàncies específiques la determinació de les quals
s'encomana a l'Estat, i la conclusió que tal fet insular ha de ser
atès a l'hora de formular les polítiques concretes l'objectiu de
les quals no és altre que la materialització de l'equilibri
econòmic.

Ordre de Publicació
I)
Proclamació de secretària de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març de
2017, quedà proclamada, per assentiment, secretària de la dita
comissió la Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Al mateix temps, el Tractat de la Unió Europea, des de la
seva modificació a Amsterdam el juny de 1997, inclou una
declaració annexa que reconeix que «les regions insulars
pateixen desavantatges estructurals vinculats al seu caràcter
insular la permanència dels quals perjudica el seu
desenvolupament econòmic i social».
Així mateix, la declaració annexa reconeix que «la
legislació comunitària ha de tenir en compte aquests
desavantatges» i, per tant, permet l'adopció de «mesures
específiques en favor d'aquestes regions per tal d’integrar-les
millor en el mercat interior en condicions equitatives».
En el títol I de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, s'aborden una sèrie de mesures
relacionades amb un element molt rellevant del cost
d'insularitat, com és el relatiu al cost del transport. A l'article 4,
s'estableix que als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls
aplicarà una reducció de les tarifes dels serveis de transport
marítim i aeri per als trajectes interinsulars, que en aquest
moment és del 50% el preu del bitllet, sense incloure taxes.
Aquest model aplicat al transport aeri, basat en la
bonificació als viatgers residents a les Illes, s'ha demostrat a dia
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d'avui insuficient i ineficient per garantir el dret de mobilitat
entre illes dels residents i, en canvi, actua com un fre a la
reactivació econòmica que té com un dels motors principals el
turisme.
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territori nacional serà del 50 per cent de la tarifa
bonificable. S’aplicarà el mateix percentatge -del 50%- en
els viatges interinsulars.”
Disposició transitòria

Per tot l’exposat, el Parlament de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 185 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears -sobre la iniciativa legislativa davant el Congrés dels
Diputats-, que desenvolupa el previst en els articles 87.2 de la
Constitució Espanyola i 50.2 i 3 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, tramet aquesta proposició de llei de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, a la Mesa del Congrés dels
Diputats perquè sigui admesa a tràmit i aprovada
definitivament per les Corts Generals.
Article únic
Es modifica l'article 4 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol,
del règim especial de les Illes Balears, que queda amb el
següent redactat:

Una vegada entri en vigor la Declaració d’Obligació de
Servei Públic amb tarifa màxima de 30 euros, quedarà suspesa
l’efectivitat de l’apartat 3 de la disposició addicional tretzena
de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals
de l’Estat per a l’any 2013, pel que fa als viatges entre illes a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor amb la primera Llei de
pressuposts generals de l'estat que sigui aprovada després de la
publicació al BOE de la modificació de la Llei 30/1998, de 29
de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu
David Abril i Hervás
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández
Margarita Prohens i Rigo
Jaume Font i Barceló
María Montserrat Seijas i Patiño

"Article 4
Preus del transport marítim i aeri interinsular de viatgers
1. Als ciutadans residents de les Illes Balears se'ls ha
d'aplicar la reducció a les tarifes dels serveis de transport
marítim per als trajectes interinsulars a l'arxipèlag de les
Illes Balears que és l'aplicable amb caràcter general als
arxipèlags de l'Estat espanyol.
2. Quant al transport aeri per a trajectes interinsulars a
l'arxipèlag de les Illes Balears s'aplicarà la tarifa màxima
universal de 30 euros en règim de Declaració d'Obligació
de Servei Públic, una vegada aquesta declaració hagi estat
informada positivament pels organismes competents en
base als criteris de necessitat i adequació fixats en el marc
que regula l’establiment de serveis aeris dins la Unió
Europea, que es regirà pels requisits mínims següents:
a) Tarifa màxima. La tarifa per trajecte no superarà mai
el preu final de 30 euros, incloses les taxes.
b) Universalitat. S'aplicarà a tots els usuaris de cada una
de les rutes establertes, amb independència del seu lloc de
residència.
c) Es garantiran freqüències, capacitats i horaris
adequats i suficients, que donin resposta a les necessitats de
mobilitat entre les Illes, així com a l'accés a l'oferta de
connectivitat que ofereix l'aeroport de Palma.
d) S’aplicaran descomptes sobre la tarifa màxima als
menors de 14 anys i a les famílies nombroses.”

Disposició addicional
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat dos de la
disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013,
que quedarà redactat de la següent manera:
“2. El percentatge de bonificació aplicable en els bitllets de
transport marítim, amb vigència indefinida, per als trajectes
directes, ja siguin d’anada o d’anada i tornada, entre les
comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i les
ciutats de Ceuta i Melilla, respectivament, i la resta del

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4367/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment els concerts educatius d'ESO dels
centres del Parc BIT, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 1670/17.
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 insta el Govern a retirar el
recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem en
contra de la sentència del TSJ de Balears núm. 635/2016, de 13
de desembre, que reconeix el dret al concert educatiu en
l’Educació Secundària Obligatòria als centres educatius Aixa
i Llaüt del Parc Bit.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a signar un
acord per fer efectiu el concert educatiu en ESO als centres del
Parc Bit Aixa i Llaüt i a procedir a l’abonament de l’ajuda
corresponent, dins el termini màxim d’un mes, en compliment
de la sentència del TSJ de Balears núm. 635/2016, de 13 de
desembre, que reconeix el dret al concert educatiu en
l'Educació Secundària Obligatòria als centres indicats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar i no tornar qüestionar els concerts educatius
dels centres del Parc Bit, d’ara endavant, en tots els cursos
d’ensenyament obligatori, en igualtat de condicions que la resta
de centres concertats de les Balears, independentment de si
tenen educació diferenciada o no, d’acord amb el que han
determinat els tribunals de forma reiterada.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar el dret a la llibertat d’elecció de centre de
tots els pares i mares de les nostres illes i la necessària
coexistència de centres públics amb centres concertats
sostinguts amb fons públics reconeguda per la jurisprudència
del Tribunal Suprem per fer viable un sistema públic educatiu
de caràcter dual equilibrat i de qualitat.
Palma, 24 de març de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

territori de les Illes Balears siguin prestats directament per
l'Administració, bé de forma directa o bé a través d'una societat
pública, agència, entitat o organisme autònom?
En el cas que es prestin aquests serveis per l'Administració
es seguirà contractant o subcontractant part d'aquests serveis?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

B)
RGE núm. 4245/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Conveni col·lectiu estatal i el V Conveni colAlectiu de
treballadors/es per a les empreses i treballadors/es del transport
de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB
70/2013, estableixen la subrogació per part del nou prestador
en els contractes laborals dels actuals prestadors. Així l'article
9 del Conveni col·lectiu de les Illes Balears diu “Quan una
empresa perdi l'adjudicació dels serveis concertats mitjançant
concurs públic de gestió de serveis públics, per resolució o
terminació del contracte amb l'Administració, la nova empresa
adjudicatària estarà obligada a subrogar-se en els contractes
laborals dels treballadors/es que venien prestant aquest servei,
respectant en tot cas la modalitat de contractació dels mateixos,
i els drets i obligacions que hagin gaudit en els set mesos
anteriors a l'adjudicació en l'empresa substituïda, sempre que
aquests provinguin de pactes i acords lícits que s'hagin posat en
el seu coneixement juntament amb la documentació pertinent.”
En el cas que l'Administració presti directament els serveis,
se subrogarà en tots els treballadors?, es diferenciarà entre
diferents tipus de treballadors a l'hora de la subrogació?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

C)
A)
RGE núm. 4244/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix algun pla o alguna intenció que la prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al

RGE núm. 4246/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (3).
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.
El Conveni col·lectiu estatal i el V Conveni colAlectiu de
treballadors/es per a les empreses i treballadors/es del transport
de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la
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comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB
70/2013, estableixen la subrogació per part del nou prestador
en els contractes laborals dels actuals prestadors. Així l'article
9 del Conveni col·lectiu de les Illes Balears diu “Quan una
empresa perdi l'adjudicació dels serveis concertats mitjançant
concurs públic de gestió de serveis públics, per resolució o
terminació del contracte amb l'Administració, la nova empresa
adjudicatària estarà obligada a subrogar-se en els contractes
laborals dels treballadors/es que venien prestant aquest servei,
respectant en tot cas la modalitat de contractació dels mateixos,
i els drets i obligacions que hagin gaudit en els set mesos
anteriors a l'adjudicació en l'empresa substituïda, sempre que
aquests provinguin de pactes i acords lícits que s'hagin posat en
el seu coneixement juntament amb la documentació pertinent.”
Està previst a l'esmentada subrogació el cost laboral que
tindrà i els passius laborals que comporta en els pressuposts de
la comunitat autònoma?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

D)
RGE núm. 4247/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (4).
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serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (5).
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.
El Conveni col·lectiu estatal i el V Conveni colAlectiu de
treballadors/es per a les empreses i treballadors/es del transport
de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB
70/2013, estableixen la subrogació per part del nou prestador
en els contractes laborals dels actuals prestadors. Així l'article
9 del Conveni col·lectiu de les Illes Balears diu “Quan una
empresa perdi l'adjudicació dels serveis concertats mitjançant
concurs públic de gestió de serveis públics, per resolució o
terminació del contracte amb l'Administració, la nova empresa
adjudicatària estarà obligada a subrogar-se en els contractes
laborals dels treballadors/es que venien prestant aquest servei,
respectant en tot cas la modalitat de contractació dels mateixos,
i els drets i obligacions que hagin gaudit en els set mesos
anteriors a l'adjudicació en l'empresa substituïda, sempre que
aquests provinguin de pactes i acords lícits que s'hagin posat en
el seu coneixement juntament amb la documentació pertinent.”
Quin tipus de contracte tindran els treballadors que se
subroguin?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

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.
F)
El Conveni col·lectiu estatal i el V Conveni colAlectiu de
treballadors/es per a les empreses i treballadors/es del transport
de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB
70/2013, estableixen la subrogació per part del nou prestador
en els contractes laborals dels actuals prestadors. Així l'article
9 del Conveni col·lectiu de les Illes Balears diu “Quan una
empresa perdi l'adjudicació dels serveis concertats mitjançant
concurs públic de gestió de serveis públics, per resolució o
terminació del contracte amb l'Administració, la nova empresa
adjudicatària estarà obligada a subrogar-se en els contractes
laborals dels treballadors/es que venien prestant aquest servei,
respectant en tot cas la modalitat de contractació dels mateixos,
i els drets i obligacions que hagin gaudit en els set mesos
anteriors a l'adjudicació en l'empresa substituïda, sempre que
aquests provinguin de pactes i acords lícits que s'hagin posat en
el seu coneixement juntament amb la documentació pertinent.”
És compatible aquesta subrogació amb els procediments de
contractació de treballadors per part de l'Administració?, s'ha
verificat aquesta compatibilitat?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

E)
RGE núm. 4248/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels

RGE núm. 4249/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (6).
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.
El Conveni col·lectiu estatal i el V Conveni colAlectiu de
treballadors/es per a les empreses i treballadors/es del transport
de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB
70/2013, estableixen la subrogació per part del nou prestador
en els contractes laborals dels actuals prestadors. Així l'article
9 del Conveni col·lectiu de les Illes Balears diu “Quan una
empresa perdi l'adjudicació dels serveis concertats mitjançant
concurs públic de gestió de serveis públics, per resolució o
terminació del contracte amb l'Administració, la nova empresa
adjudicatària estarà obligada a subrogar-se en els contractes
laborals dels treballadors/es que venien prestant aquest servei,
respectant en tot cas la modalitat de contractació dels mateixos,
i els drets i obligacions que hagin gaudit en els set mesos
anteriors a l'adjudicació en l'empresa substituïda, sempre que
aquests provinguin de pactes i acords lícits que s'hagin posat en
el seu coneixement juntament amb la documentació pertinent.”
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Si l'Administració es converteix en subministradora del
95% dels serveis de transport sanitari terrestre, qui negociarà a
partir d'ara el conveni colAlectiu de les Illes Balears?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

RGE núm. 4252/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (9).
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.

G)
RGE núm. 4250/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (7).
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 són les raons que aconsellen "fer pública" l'activitat
del transport sanitari terrestre?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Amb data 2 de novembre de 2016, es va formalitzar el
contracte que té per objecte la prestació del Servei de transport
sanitari no urgent en les Illes Balears, expedient SSCC PA
78/2015, segons el qual, la data d'inici per a l'execució del
contracte serà el proper 1 d'abril de 2017.
Segons el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que ha de
regir la contractació del servei esmentat, al seu apartat 3.10,
preveu que amb una antelació mínima d'un mes previ a l'inici
de l'execució del contracte, és a dir, abans del dia 1 de març
com data límit, l'empresa adjudicatària haurà de posar a la
disposició de l'Administració la totalitat de la flota oferta, per
a la seva revisió segons l'indicat en el punt 3.11 del PPT.
En cas que s'hagi realitzat la revisió pertinent dels vehicles,
han resultat les actes de l'esmentada revisió favorables?, quants
de vehicles han passat favorablement la revisió?

H)

Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

RGE núm. 4251/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (8).
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4253/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació dels
serveis de transport sanitari terrestre urgent o no urgent al
territori de les Illes Balears (10).

Amb data 2 de novembre de 2016, es va formalitzar el
contracte que té per objecte la prestació del Servei de transport
sanitari no urgent en les Illes Balears, expedient SSCC PA
78/2015, segons el qual, la data d'inici per a l'execució del
contracte serà el proper 1 d'abril de 2017.

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.

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que ha de
regir la contractació del servei esmentat, al seu apartat 3.10,
preveu que amb una antelació mínima d'un mes previ a l'inici
de l'execució del contracte, és a dir, abans del dia 1 de març
com data límit, l'empresa adjudicatària haurà de posar a la
disposició de l'Administració la totalitat de la flota oferta, per
a la seva revisió segons l'indicat en el punt 3.11 del PPT.
S'ha posat a disposició de l'Administració la totalitat de la
flota oferta? Quants vehicles s'han posat a disposició de
l'Administració i quin percentatge representen sobre el total de
la flota?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

I)

Amb data 2 de novembre de 2016, es va formalitzar el
contracte que té per objecte la prestació del Servei de transport
sanitari no urgent en les Illes Balears, expedient SSCC PA
78/2015, segons el qual, la data d'inici per a l'execució del
contracte serà el proper 1 d'abril de 2017.
Segons el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que ha de
regir la contractació del servei esmentat, al seu apartat 3.10,
preveu que amb una antelació mínima d'un mes previ a l'inici
de l'execució del contracte, és a dir, abans del dia 1 de març
com data límit, l'empresa adjudicatària haurà de posar a la
disposició de l'Administració la totalitat de la flota oferta, per
a la seva revisió segons l'indicat en el punt 3.11 del PPT.
En cas que no s'hagin posat a disposició de l'Administració
la totalitat de la flota oferta, s'estan aplicant o s'aplicaran les
corresponents penalitzacions tal com estableix l'apartat 3.10 del
PPT?
Palma, a 20 de març de 2017
El diputat
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El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 4277/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a recaptació per municipis de l'impost sostenible
2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Recaptació de l'any 2016 a cada municipi per l'impost de
turisme sostenible.
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

N)
RGE núm. 4280/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
peticions que s'han realitzat per part dels Serveis Socials
municipals a l'IBAVI de persones en situació de
desnonament amb un informe d'emergència social.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes peticions s'han realitzat per part dels Serveis
Socials municipals a l'IBAVI de persones en situació de
desnonament amb un informe d'emergència social? Se solAlicita
que la resposta sigui desglossada per data i municipi tot
indicant quantes d'aquestes s'han acceptat i se'ls ha adjudicat,
de forma immediata i provisional un habitatge.

L)

Palma, a 21 de març de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

RGE núm. 4278/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cost de la demolició parcial de la parcelAla de Son
Serra de Marina.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4318/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte de reordenació del port nàutic Port de
Pollença.

Té constància la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca o la Conselleria d'Hisenda de quin cost va tenir la
demolició de l'estructura que existia en la parcelAla de Son
Serra de Marina, confinant amb el torrent de Na Borges que
adquirí el Govern balear?

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

Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

Compleix les normes d'accessibilitat i discapacitats el
projecte de reordenació del port nàutic o esportiu del Port de
Pollença?
Palma, a 21 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
M)
RGE núm. 4279/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cost de la compra de la finca Son Real.
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.
Té constància la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca o la Conselleria d'Hisenda del cost econòmic que va
tenir la compra per part del Govern de la finca de Son Real a
Santa Margalida?
Palma, a 21 de març de 2017

RGE núm. 4325/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres del
colAlegi de Campos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els problemes o impediments pels quals no es
comencen immediatament les obres del nou colAlegi de Campos
en el solar municipal cedit per a tal finalitat?
Palma, 23 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
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Q)
RGE núm. 4350/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha atorgat la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears autorització per abocar materials
d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera de Ses Planes
en el torrent de Sa Font o de S'Estanyol?
Palma, a 23 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

T)
RGE núm. 4353/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (4).
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.
Té coneixement el Govern de les Illes Balears de
l'ampliació de la denúncia de l'Associació de veïns de la
pedrera de Ses Planes a Fiscalia sobre un possible abocament
de materials d'arrossegament pluvial en el torrent de Sa Font o
de S'Estanyol amb elevats nivells d'hidrocarburs?
Palma, a 23 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

R)
RGE núm. 4351/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té coneixement la Direcció General de Recursos Hídrics
d'un possible abocament de materials d'arrossegament pluvial
en el torrent de Sa Font o de S'Estanyol, amb elevats nivells
d'hidrocarburs, procedents de la pedrera de Ses Planes?
Palma, a 23 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

U)
RGE núm. 4354/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (5).
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.
Ha emès el Govern de les Illes Balears algun informe en
relació amb els fets denunciats per l'Associació de veïns de la
pedrera de Ses Planes relacionats amb un supòsit abocament de
materials d'arrossegament pluvial en el torrent de Sa Font o de
S'Estanyol amb elevats nivells d'hidrocarburs?
Palma, a 23 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

S)
RGE núm. 4352/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (3).
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.
Considera el Govern de les Illes Balears que el supòsit
d'abocament de materials d'arrossegament pluvial en el torrent
de Sa Font o de S'Estanyol que denuncia l'Associació de veïns
de la pedrera de Ses Planes és susceptible de provocar la
contaminació d'aqüífers?
Palma, a 23 de març de 2017
El diputat

V)
RGE núm. 4355/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (6).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha dirigit la Fiscalia o el jutjat al Govern de les Illes
Balears amb motiu de l'ampliació de la denúncia de
l'Associació de veïns de la pedrera de Ses Planes relacionada
amb un suposat abocament de materials d'arrossegament
pluvial en el torrent de Sa Font o de S'Estanyol?
Palma, a 23 de març de 2017
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A)
RGE núm. 4446/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a places hoteleres a les Illes Balears.

W)
RGE núm. 4356/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (7).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quantes places hoteleres hi ha a les Illes Balears, si l'agost
de 2016 hi havia un mínim de 900.000 turistes al conjunt de les
Illes, de les quals reglades només són 423.000?

Ha practicat el Govern de les Illes Balears alguna inspecció,
en l'àmbit de les seves competències, a fi de comprovar la
veracitat de les denúncies aparegudes en la premsa local i que
apunten que es va produir un suposat abocament de materials
contaminats en el torrent de Sa Font o de S'Estanyol provinents
de la pedrera de Ses Planes a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 27 de març de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández

Ordre de Publicació
Palma, a 23 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

X)
RGE núm. 4357/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocament de
materials d'arrossegament pluvial provinents de la pedrera
de Ses Planes (8).
B)
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 actuacions ha practicat el Govern de les Illes
Balears sobre l'informe d'inspecció que el dia 27 de setembre
de 2016 li va trametre l'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu en
relació amb un suposat abocament de materials contaminants
en el torrent de Sa Font o de S'Estanyol provinents de la
pedrera de Ses Planes?

RGE núm. 4512/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a servei d'hemodiàlisi.
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 Ple.
Amb quins criteris es decideix derivar pacients del servei
d'hemodiàlisi a la clínica Miramar Juaneda?
Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 23 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

C)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 4513/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
moratòria d'hotels urbans.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern fer una moratòria d'hotels urbans a Palma
com demana la Federació de Veïns?
Palma, a 29 de març de 2017
El diputat
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Carlos Saura i León.

RGE núm. 4526/17, del diputat Miquel Àngel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge de l'IBAVI a l'illa d'Eivissa.

D)
RGE núm. 4514/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Consorci de Transports de Mallorca i Serveis
Ferroviaris de Mallorca.

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

Considera el Govern encertada la política d'habitatge que
desenvolupa l'IBAVI a l'illa d'Eivissa?

Quina relació considera el Govern que ha d'existir entre el
Consorci de Transports de Mallorca i Serveis Ferroviaris de
Mallorca?
Palma, a 29 de març de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente.

E)
RGE núm. 4522/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ocupacions il·legals.
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.

Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan.

H)
RGE núm. 4527/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència als
malalts al·lèrgics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu la Sra. Consellera de Salut que els malalts al·lèrgics
d'aquesta comunitat autònoma reben la mateixa assistència que
a la resta de l'Estat?
Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer.

Quina opinió té el Govern dels nombrosos casos
d'ocupacions il·legals d'habitatges que s'estan produint a la
comunitat?
Palma, a 29 de març de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló.
I)
F)
RGE núm. 4525/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a òrgan definitiu
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 Govern de les 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?

RGE núm. 4528/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures en relació amb la convidada a un condemnat per
enaltiment del terrorisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures adoptarà la Conselleria d'Educació i
Universitat després que un condemnat per enaltiment del
terrorisme hagi estat convidat a donar una xerrada a un col·legi
públic de Mallorca?
Palma, a 29 de març de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez.

G)

J)
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RGE núm. 4529/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acusacions
en relació amb la gerent de l'IBAVI.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina funció té la Pàgina Unificada d'Estadístiques del
Govern balear?
Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Quines mesures ha adoptat el conseller de Territori, Energia
i Mobilitat per aclarir les acusacions fetes en relació amb la
gerent de l'IBAVI?
Palma, a 29 de març de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir.

K)
RGE núm. 4530/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos
cedits per la SAREB.
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 Ple.
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N)
RGE núm. 4535/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a model de
llibertat d'expressió en el món educatiu.
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.
Senyora presidenta, considera vostè que els continguts que
aboca el Sr. José Miguel Arenas Beltran ("Valtonyc") a les
xarxes socials són el model de llibertat d'expressió que han de
seguir els nostres joves?

S'han reemplaçat els 50 pisos cedits per la SAREB al
Govern que, segons pareix, no complien els requisits i les
condicions necessàries per al seu ús?

Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz.

O)
L)
RGE núm. 4531/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del codi ètic del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, considera que el seu vicepresident compleix
el codi ètic del Govern?
Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo.

RGE núm. 4536/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a revisió dels equips directius dels
centres escolars.
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 Ple.
Té previst la Conselleria d'Educació revisar el procés de
selecció dels equips directius dels centres tenint en compte les
particularitats de Menorca?
Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí.

M)
RGE núm. 4534/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a funció de la PEU.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de llei
següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4319/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estudi i propostes del Servei de Menors i Família
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Les competències de menors i família són exercides a la
nostra comunitat autònoma pels consells insulars, però cap
parlament d'una comunitat autònoma no pot sostreure's per
aquesta raó de la responsabilitat de vetllar per la correcta
gestió, suport i acolliment als menors i a les famílies.
En els darrers temps, els serveis de menors i famílies de la
comunitat autònoma i especialment el servei de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials han estat sacsejats, per un cantó, per
dures crítiques a les seves intervencions, decisions i gestions
dels casos dels menors i famílies que tracten, donant-se casos
d'acampades de llarga durada al carrer per part de pares als
quals se'ls ha llevat el fill, o vagues de fam per part de familiars
de menors i manifestacions al carrer o a actes públics per part
de persones afectades; i per un altre, els mateixos funcionaris
varen manifestar-se davant la seu del Consell de Mallorca fent
palès el seu malestar per la situació que viuen. És a dir: les
actuacions de l'IMAS es veuen per una part fortament
criticades per professionals socials independents, usuaris i
famílies, i per l'altra els tècnics que ho exerceixen les seves
funcions se senten menyspreats en les seves actuacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta que, per tal de reduir
l'alarma social, la creixent informació que posa en qüestió
l'eficàcia dels serveis i que porta que socialment es qüestioni el
treball dels tècnics que d'aquesta manera es veuen en el punt de
mora i les sospites de colAlectius, el Govern de les Illes Balears
procedeixi a investigar els procediments d'adopció, tutela i
intervenció en l'àmbit familiar a la nostra comunitat dels darrers
decennis per tal de reduir l'alarma social generada i en el seu
cas demanar les responsabilitats pertinents.
3. El Parlament de les Illes Balears insta que aquesta
investigació dels procediments de tutela, adopció i intervenció
dels servei de Menors i Família es faci per una comissió mixta
de tècnics psicosocials on participin també persones alienes a
la nostra comunitat autònoma i en tots els casos de reconegut
prestigi.
Les conclusions de la investigació haurien d'explicar, entre
d'altres:
• Anàlisi de la correcció dels procediments aplicats els últims
decennis.
• Depuració de responsabilitats si n'era el cas.
• Avaluació dels resultats de les intervencions a llarg termini.
• Auditoria econòmica dels serveis.
• Propostes d'actuació organitzativa i procedimental dels
serveis de Menors i Família amb el compromís ferm del
Govern de les Illes Balears d'implementar les fites
recomanades.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern (Oficina de
Defensa dels Drets del Menor) a elaborar, en el termini de
quatre mesos, un protocol d'actuació perquè els equips
d'atenció a la infància i l'adolescència (IMAS) el facin servir
per fer la síntesi avaluadora objectivable. En aquest protocol hi
ha de constar: la història familiar; la derivació i la discussió del
cas amb els equips d'atenció primària; el nombre d'entrevistes
fetes; les persones a les quals s'ha entrevistat, amb data de les
entrevistes, els motius del desemparament i si existeix família
extensa que se'n faci càrrec; els factors de risc i les proves
aportades; la proposta d'actuació i, en els casos de
desemparament, el règim de visites.
Palma, a 25 de febrer de 2017
La diputada
Xelo Huertas i Calatayud
La portaveu
María Montserrat Seijas i Patiño

El Parlament no es pot quedat aturat enfront de casos que
afecten tan profundament famílies, nins i nines i funcionaris de
la comunitat autònoma.
L'objectiu d'aquestes actuacions són les famílies i els nins
que es veuen afectats per situacions greus de desempara i que
mereixen tota l'atenció de la nostra societat, així com la millora
de la situació dels tècnics que veuen qüestionades les seves
actuacions per efecte de sistemes organitzatius precaris i manca
de protocols adients.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear,
mitjançant l'oficina de Defensa dels Drets del Menor, a
escometre les reformes normatives necessàries per millorar i
impulsar millores en els serveis de Menors i Família de la
nostra comunitat d'acord amb els consells insulars i dotant-los
de recursos suficients per fer-ho.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març, admet a tràmit les proposicions no de llei
següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 29 de març
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
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RGE núm. 4254/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats
financeres, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar fa
uns mesos que la mala praxi al Regne d’Espanya de les
anomenades «clàusules sòl» dels préstecs hipotecaris (i que
impedien l’aplicació del tipus d’euríbor real), han de ser
retornades amb efectes retroactius per part de les entitats que
han estat cobrant de més als seus clients durant els darrers anys.
El Govern de l’Estat ha aprovat el Reial Decret Llei 1/2017,
de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria
de clàusules sòl, amb la intenció que les entitats de crèdit
adoptin les mesures necessàries perquè aquestes arribin a
acords extrajudicials amb els seus clients.
No obstant això, fa unes setmanes el Consell General del
Poder judicial va aprovar una proposta per fer front al
previsible increment de litigis per mor de les clàusules abusives
als contractes hipotecaris com a conseqüència de la sentència
esmentada. La previsió és que a partir de l’1 de juny es
constituirien jutjats especialitzats en la matèria als jutjats de
primera instància de cada seu judicial.
Un reforç que, si bé és necessari per a la protecció dels
consumidors i consumidores, no es pot fer a costa d’una
administració de Justícia que, en el cas concret de les Illes, ja
pateix importants mancances de tot tipus, com es posa de
manifest cada any amb la presentació de la memòria del
Tribunal Superior de Justícia de Balears per part del seu
president davant d’aquest parlament.
Per a MÉS per Mallorca, es tractaria de cercar fórmules
perquè siguin les entitats financeres que, a més d’haver estat
rescatades amb milers de milions d’euros públics, també han
obtingut un benefici econòmic a costa dels seus clients durant
aquests anys, les que assumeixin el cost de la posada en
funcionament d’aquests jutjats especials.

B)
RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a participació de la família reial a la inauguració
del Palau de Congressos de Palma, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Havent aparegut recentment la notícia que el Govern de les
Illes Balears conjuntament amb l'Ajuntament de Palma i
l'empresa Melià tenen la intenció que membres de la família
reial inaugurin el Palau de Congressos de Palma.
Constatant un greu malestar social existent entre la
ciutadania després de la sentència del cas Nóos.
Havent-se constatat judicialment, mitjançant la sentència
del cas Nóos, en primera instància, l'existència d'actuacions
ilAlícites que es dugueren a terme per part de determinats
membres que pertanyien en el seu moment a la família reial
espanyola o que s'hi relacionaven de forma habitual. Les
esmentades actuacions, tal i com ha quedat constatat
judicialment, suposaren un greu malbaratament de recursos
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el
govern presidit per Jaume Matas i Palou.
Constatant que amb aquest clima social existent no és
positiu en aquests moments per a les Illes Balears que se les
relacioni, just després que s'hagi emès la sentència del cas
Nóos, un cop més, amb actes organitzats o presentats per
membres de la família reial espanyola.
Per tot això:
1. l Parlament de les Illes Balears rebutja la participació de la
família reial en la inauguració del Palau de Congressos de
Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme les mesures adients per evitar que cap membre de la
família reial espanyola no participi en la inauguració del Palau
de Congressos de Palma.
Palma, 20 de març de 2017
La portaveu:
María Montserrat seijas i Patiño

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent

Palma, a 20 de març de 2017
La portaveu
María Montserrat Seijas i Patiño

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Ministeri de Justícia que quan un ciutadà o una ciutadana
exerceixi el seu dret en relació amb el retorn de les clàusules
sòl abusives, sigui la pròpia entitat demandada qui assumeixi
la despesa de funcionament que es generi a l’Administració de
Justícia.
Palma, a 20 de març de 2017
La diputada
Isabel M. Busquets i Hidalgo
El portaveu
David Abril i Hervás
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C)
RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a canvi de nom de menors transsexuals
i dret de filiació de les parelles de dones lesbianes, 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 Menorca presenta la proposició no de
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llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
La Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació
registral en relació amb el sexe de les persones, va suposar una
fita en el reconeixement de la identitat sexual i/o expressió de
gènere, i un avanç fonamental cap al lliure desenvolupament de
la personalitat i de la dignitat de les persones transsexuals.
Aquesta llei possibilita la rectificació registral del sexe i nom
a aquelles persones que no estan d’acord amb el sexe i nom que
els varen assignar en el moment de néixer, atès que no
coincideix o correspon amb el que identifiquen com a propi.
Així i tot, avui es fa necessari reformar alguns aspectes de
la Llei 3/2007 per reconèixer de forma definitiva que els i les
menors transsexuals i/o trans, tenen dret a desenvolupar-se
lliurement durant la seva infància i la seva adolescència d’acord
amb la identitat sexual i l'expressió de gènere sentida, i en
aquest sentit hi ha diverses propostes legislatives pendents de
tramitació a les Corts Generals de l’Estat. Especialment
important i urgent és reconèixer als i a les menors d’edat el seu
dret a sol·licitar la rectificació registral, i modificar l’article 4
perquè se suprimeixi l’obligació d’aportar o acreditar qualsevol
tipus de documentació mèdica, ni haver-se sotmès a cirurgies
genitals ni de cap altre tipus o teràpies hormonals.
Per altra banda el Parlament de les Illes Balears va aprovar
el 2016 la primera llei per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals, i per eradicar la LGTBI
fòbia, la Llei 8/2016, de 30 de març, en la qual es garanteix que
les persones LGTBI seran identificades com a usuàries del
servei de salut o com a alumnat dels centres d’ensenyament
d’acord amb la identitat de nom i sexe que els correspon.

Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció
humana assistida, que establia: “3. Cuando la mujer estuviere
casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer,
esta última podrá manifestar ante el encargado del Registro
Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando
nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación
respecto del nacido”. És a dir que les dones lesbianes que volen
ser mares fora del matrimoni s’han de casar per inscriure el seu
futur fill o filla, una situació que no es produeix en el cas de
parelles heterosexuals, on es dóna per fet la presumpció de
paternitat tant dins com fora del matrimoni.
Per tot l’esmentat el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
fa les següents propostes de resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat
a impulsar la modificació l’article 54 de la Llei de 8 de juny de
1957 sobre el Registre Civil, en el sentit d’eliminar la
prohibició dels noms propis, prevista en el segon paràgraf, que
diu “...los que hagan confusa la identificación y los que
induzcan a error en cuanto al sexo”.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat
a impulsar la modificació del tercer punt de l'article 7 de la Llei
14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció
humana assistida, en el sentit que una dona, casada o no amb la
seva parella, pugui manifestar davant el Registre Civil que
consent que quan neixi el fill de la seva parella, es determini a
favor seu la filiació respecte del nascut.

Palma, a 21 de març de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

A través de la present proposició no de llei es volen posar
de manifest dos aspectes més, d’especial importància, que
afecten el col·lectiu LGTBI i dues lleis reguladores del registre
civil.
D)
Per una banda l’esmentada Llei 3/2007, de 15 de març,
estableix com a requisit per canviar el nom i el sexe de la
partida de naixement i del DNI, que la persona trans ha d’haver
estat diagnosticada amb disfòria de gènere i haver estat tractada
mèdicament durant un mínim de dos anys per adaptar les
característiques físiques a les del gènere amb què s’identifica.
Així i tot es fa necessari i urgent introduir noves modificacions
en la legislació perquè els i les menors puguin canviar el seu
nom i gènere adequant-lo a la seva identitat, al marge i de
forma prèvia al canvi de nom i sexe en el registre contemplat
en la llei actual. Els i les menors transsexuals també tenen drets
abans dels dos anys de tractament de la disfòria, però en canvi
han de viure i identificar-se amb un nom que no es correspon
amb la seva identitat sentida fins que compleixen la majoria
d’edat.
I perquè això sigui possible es fa necessari modificar la Llei
8 de juny de 1957 sobre el registre Civil, article 54, que
estableix que “Quedan prohibidos los nombres que
objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa
la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo”.
Una previsió aquesta que ha donat lloc a moltes arbitrarietats
avui injustificables.
Per altra banda, la Llei 3/2007, de 15 de març, de
rectificació registral, va introduir un apartat a l’article 7 de la

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi de l'estat de
les infraestructures d'FP, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Durant aquesta legislatura vigent, la Conselleria d’Educació
i Universitat ha presentat el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023, un estudi de les actuacions necessàries als centres
educatius de les Illes Balears tenint en compte la relació
matrícula/oferta de places, l’evolució de la població escolar i
d’escolarització, la presència d’aules modulars i de barreres
arquitectòniques, entre d’altres.
Aquest pla, emperò, no contempla les necessitats existents
de les infraestructures on s’imparteixen cicles de Formació
Professional, com ja s' ha posat de manifest alguna vegada.
A les Illes Balears hi ha una oferta de 13 especialitats de
Formació Professional Bàsica, 30 cicles formatius de Grau
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Mitjà, 43 cicles formatius de Grau Superior i 9 cicles formatius
de FP Dual.

d’Aviació Civil i sota el pretext de lluitar contra un possible
frau en l’encariment dels bitllets d’avió.

L’oferta, doncs, és àmplia i present, en major o menor
mesura, a totes les illes.

Així, aquesta mesura podria reduir la bonificació pel
descompte de resident que passaria d’un 50% a un 15%,
aproximadament, en el preu total del bitllet.

Tot i això, la Formació Professional pateix alguns
problemes estructurals pel que fa al seu funcionament i gestió,
ja sigui perquè la majoria s’ubica en centres de secundària amb
els entrebancs que això suposa, ja sigui perquè les
infraestructures són obsoletes, tema que també s'ha posat
damunt la taula més d'una vegada.
A les Balears tenim una de les taxes més baixes de
graduació en els cicles formatius de grau mitjà i la més baixa
de l’Estat en els graus superiors, segons el Pla cap a l’èxit
educatiu que va presentar la Conselleria d’Educació; sens
dubte, per revertir aquesta situació cal apostar per la millora de
les infraestructures on s’imparteixen cicles de Formació
Professional. Per aconseguir l’excel·lència educativa és
imprescindible fer feina per unes infraestructures dignes.
Durant el 2016, aquest parlament va aprovar per unanimitat
una iniciativa que instava el Govern a dur a terme una anàlisi
sobre l’estat de les infraestructures educatives de les Illes
Balears i una altra per tal de fer un cens de les instal·lacions
esportives de les Illes Balears.
En canvi, trobam a faltar una anàlisi exhaustiva de les
instal·lacions destinades específicament a la Formació
Professional, per saber-ne les mancances i necessitats.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent

Emperò, l’entrada en vigor d’aquesta norma, que havia de
produir-se l’1 de gener de 2017, va quedar temporalment
paralitzada per ordre del ministre de Foment, Íñigo de la Serna.
Si finalment aquesta norma s’aplica tendrà conseqüències molt
negatives per a la població de les Illes Balears i, especialment,
per a les federacions esportives i clubs que competeixen en
lligues nacionals, pels viatges de fi de curs escolars així com
per a les persones majors que fan viatges en grup.
A més a més, val a dir que aquesta mesura suposaria fer
passes enrere en la lluita per minvar els efectes de la insularitat
així com perdre un dret individual (el de descompte de resident)
pel simple fet de viatjar en grup.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir negociant amb el Ministeri de Foment per tal
que aquest no retalli ni elimini el descompte de resident
aplicable als viatges en grup.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a derogar definitivament la resolució de la Direcció General
d’Aviació Civil de 2014 per la qual es limita el descompte de
resident aplicable als viatges en grup.

Proposició no de llei
Palma, a 22 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una anàlisi exhaustiva de l’estat actual en
què es troben les infraestructures on s’imparteixen
específicament estudis de Formació Professional.
Palma, a 22 de març de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears, relativa a manteniment del
descompte de resident aplicable als viatges en grup, 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
comissió.
Durant el 2016 el Ministeri de Foment va anunciar la
intenció de retallar el descompte de resident del 50% aplicable
als viatges en grup emparant-se en una resolució de l’any 2014

F)
RGE núm. 4349/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a creació d'un refugi
a la finca de Planícia, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Fa aproximadament deu anys que el Govern de les Illes
Balears va adquirir la finca de Planícia (Banyalbufar). Aquesta
gran finca situada a la Serra de Tramuntana té unes dimensions
(442 hectàrees) i una situació de gran rellevància que s'han
d'aprofitar per potenciar la natura i la diversificació turística.
Dins la finca de Planícia existeixen unes cases o edificacions
que fa anys que es troben tancades i sense un ús.
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Atès que els poders públics impulsen la creació d'una xarxa
de refugis per donar servei al senderisme i al turisme de natura
que és una realitat innegable i que s'ha de valorar positivament.
El darrer cas que es troba damunt la taula és el de Galatzó
(Calvià).
Considerant que seria convenient impulsar que aquesta
legislatura s'iniciàs el procés de convertir les cases i
edificacions de Planícia en un refugi.
Per això, El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preparar i licitar una concessió amb obra que permeti
rehabilitar les cases i edificacions de la finca Planícia i posar en
marxa un refugi.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar
que la gestió de Planícia es dugui a terme a través d'una figura
administrativa on hi estiguin representats el Govern i
l'Ajuntament de Banyalbufar, i on hi puguin participar les
associacions sense ànim de lucre del municipi de Banyalbufar.
Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI
fòbia, assenyala que les institucions de les Illes Balears han de
garantir i desenvolupar l’exercici dels drets de les persones
lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres), bisexuals i
intersexuals, i evitar que es puguin produir situacions de
discriminació i/o violència per raó de la seva orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere, assegurant així que
a les Illes Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva
amb plena llibertat".
Per la seva banda, l'article 510 del Codi Penal recull que els
que provoquin "a la discriminació, a l'odi o a la violència contra
grups o associacions per motius racistes, antisemites o altres
referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la
pertinença de seus membres a una ètnia o raça, el seu origen
nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o
minusvalidesa seran castigats amb la pena de presó d'un a tres
anys i multa de sis a dotze mesos "(510.1)," la mateixa pena
que els que difonguin amb coneixements de la seva falsedat o
temerari menyspreu cap a la veritat, (...) informacions
injurioses sobre grups o associacions "(510.2).
Per tot l’exposat, es proposen les següents resolucions del
Parlament de les Illes Balears:
1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari a la
difusió de qualsevol missatge d'odi per orientació i identitat
sexual i d’expressió de gènere.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impedir la difusió de qualsevol missatge d'odi per
orientació, identitat sexual o expressió de gènere.

G)
RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, contra la transfòbia i les expressions d'odi contra
les persones, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans.

3. El Parlament de les Illes Balears declara non gratum al
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears l'autobús
d'Hazte Oir, i mostra un rebuig total davant els missatges que
neguen la identitat de les persones trans, especialment menors.

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
perquè retiri a Hazte Oir la declaració d'utilitat pública.

Durant les últimes setmanes s'han promogut missatges d'odi
contra el colAlectiu LGTBI i especialment contra les persones
transsexuals. En aquests missatges, adherits al ja conegut com
"autobús de l'odi", s'ha pogut llegir que "Els nens tenen penis.
Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin. Si neixes home, ets
home. Si ets dona, seguiràs sent-ho". D'aquesta manera
s'incentiva el rebuig cap a la diversitat de les identitats sexuals
i de gènere, es fomenta l'assetjament contra les persones
transsexuals -especialment contra les i els menors- i se’ls priva
de la dignitat necessària per al desenvolupament personal.
Tant les víctimes de transfòbia, i les de LGTBIfòbia en
general, com la societat democràtica reclamen cada vegada més
una intervenció positiva de les administracions que impedeixi
la impunitat i que sigui restauradora, reparadora o almenys
pal·liativa dels danys soferts per les víctimes.
En aquest sentit l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
a l’article 17.3, estableix que "Totes les persones tenen dret a
no ser discriminades per raó de la seva orientació sexual". I la

5. El Parlament de les Illes Balears es posa al costat del
colAlectiu LGTBI i en particular del colAlectiu transsexual en la
defensa i la difusió dels seus drets, i insta el Govern de les Illes
Balears a seguir desenvolupant la Llei 8/2016, de 30 de maig,
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia.
Palma, 21 de març de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

H)
RGE núm. 4439/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a eliminació de l'oli de palma a l'alimentació,
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.
Exposició de motius
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L'OCDE calcula que cada ciutadà europeu consumeix a
l'any 59,3 quilograms d'oli de palma, tot i que el consum directe
d'aquest greix no és propi del continent, com sí ocorre, en
canvi, en llocs d'Àfrica i Àsia. Es tracta, al costat del de la soja,
de l'oli més emprat en alimentació.
L'oli de palma s'amaga sota múltiples formes i
denominacions en nombrosos productes, no solament de la
indústria alimentària, sinó també de la química, fins al punt que
un de cada dos productes del lineal del supermercat ho conté
d'una i una altra forma. No obstant això, el seu consum no és en
absolut recomanable per diverses raons, tant de salut com de
sostenibilitat mediambiental.
L'oli de palma es caracteritza per tenir un punt de fusió molt
alt, és un híbrid de greix i oli vegetal que a 30 graus centígrads
ja és sòlid.
Es compon d'un 50% d'àcids grassos saturats, sobretot àcid
palmític i àcid esteàric; un 35-40% d'àcids grassos
monoinsaturats, principalment oleic, i un 10-15% restant
d'àcids grassos poliinsaturats.
A causa de la seva alta proporció de greixos saturats, se li
atribueixen propietats negatives per a la salut humana ja que el
seu consum prolongat i abundant pot pujar la proporció de
colesterol LDL en sang.
Precisament els àcids grassos saturats, el palmític i
l'esteàric, sense el principal reclam de la indústria. El primer
perquè és el majoritari en l'oli de palma i perquè és semisòlid
a
temperatura ambient, i el segon perquè aguanta sòlid fins als
70°C, la qual cosa permet usar-lo en diverses indústries on
l'estabilitat a alta temperatura juga un paper important.
L'oli de palma s'utilitza en la indústria alimentària gràcies
a les qualitats sobretot de l'àcid palmític, que és un estabilitzant
i potent antioxidant, és a dir, conservant. S'empra, per exemple,
barrejat amb la farina per fer pa de motlle industrial que duri
més temps tendre. També s'usa per a tot tipus d'aperitius de
borsa com patates fregides o ganxets. També en la fabricació
de margarines i llards, que no són més que aliments sobre la
base d'olis de palma. També s'afegeix a alguns productes làctics
com natilles, formatges fosos infantils, tot tipus de brioixeria
industrial i nombrosos productes precuinats.
A més, s'afegeix oli de palma a molts productes cosmètics,
des de llapis de llavis a cremes hidratants, a sabons de neteja,
per les característiques tensoactives d'àcid esteàric i, finalment,
a les veles, on augmenta el punt de fusió de la cera.
Com la majoria dels greixos saturats amb un punt de fusió
alt, la qual cosa inclou sobretot a les làcties i animals en
general, l'oli de palma consumit en excés suposa un potencial
risc de problemes cardiovasculars, és a dir, que és aterogènic.
Aquest tipus de greixos, en tenir àcids làuric, palmític i
mirístic, tendeix a precipitar més en torrent sanguini i a
acumular-se en artèries, taponant-les.
Tampoc no són bons transportadors del colesterol a les
cèl·lules perquè es transformi en energia, amb la qual cosa
augmenten en la sang l'anomenat “colesterol dolent” o LDL i
disminueixen el “colesterol bo” o HDL. Podem deduir que és
l'àcid palmític el que fa que l'oli de palma sigui poc
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recomanable. Però el principal problema no és tant el seu
potencial com la falta de control sobre la inclusió d'aquest en
nombrosos productes i aliments.
Si tenim en compte que de mitjana cada europeu consumeix
menys d'un litre d'oli d'oliva però gairebé 60 d'oli de palma, ens
farem una idea que el consum involuntari d'àcid palmític és
gairebé desbocat. És molt difícil endevinar en quins productes
de consum normal es troba i per tant la gran majoria de
nosaltres veiem augmentat el risc de problemes cardiovasculars
per aquest consum inconscient.
Per tot això Ciutadans presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
l'Estat perquè, a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat elabori una campanya de consum responsable i
pressioni a les empreses perquè abandonin l'ús de l'oli de palma
en la indústria alimentària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè aprovi un pla de foment de bons hàbits
alimentaris entre els escolars tant públics com sostinguts amb
fons públics i entre les mesures dels quals s'inclogui
l'eliminació en els menús dels menjadors escolars, la ingestió
d'aliments elaborats amb oli de palma i la prohibició de la
venda de productes alimentaris elaborats amb oli de palma en
tots els centres escolars, tant públics com en aquells sostinguts
amb fons públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè aprovi un pla de millora del sistema
d'alimentació de pacients dels centres hospitalaris que inclogui
l'eliminació del menú d'hospitals gestionats pel Ibsalut d'aquells
aliments elaborats amb oli de palma i així mateix s'inclogui
l'engegada d'un pla de seguiment i inspecció de les cuines
d'aquests hospitals. De la mateixa manera, que es prohibeixi la
venda de productes elaborats amb oli de palma en tots els
recintes dels centres sanitaris gestionats pel Ibsalut.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè desenvolupi programes amb incidència en el
camp dels serveis socials que incloguin l'eliminació en els
menús que se serveixen en les residències sociosanitàries
gestionades amb fons públics d'aquells aliments elaborats amb
oli de palma i, així mateix, perquè s'inclogui l'engegada d'un
pla de seguiment i inspecció de les cuines d'aquests centres.
Palma, 23 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

I)
RGE núm. 4445/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reserva marina d'interès pesquer Tagomago i
zones adjacents, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES I A
INTERPELALACIONS

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Ordre de Publicació
La comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del
que es disposa en l'article 148.1.11 de la Constitució Espanyola
i en relació amb l'article 30.22 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears en la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, té competències en matèria de pesca i activitats
recreatives en aigües interiors, cria i recollida de marisc i
aqüicultura.

A)

Així, la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, sorgeix, com resa
en el propi text de la llei, de la necessitat de l'establiment i la
regulació de mesures dirigides a la conservació, la gestió i
l'explotació responsable, racional i sostenible dels recursos
marins vius, inspirades en el principi de precaució. Per a això
la llei reforça la figura de la Reserva Marina com a eina
fonamental de la política pesquera balear per regular l'activitat
pesquera tant recreativa com professional.

Les conduccions estan acabades. Pel que fa la construcció
dels dipòsits manquen alguns acabats finals: els
condicionaments de les terres al voltant i rematar obres de
petita importància.

Segons l'article 9 de la Llei de pesca, per a la creació de les
reserves marines, la conselleria del Govern de les Illes Balears
competent en matèria de pesca, a sol·licitud d'agents del sector
pesquer, després d'haver donat audiència a les entitats
pesqueres afectades i amb els informes previs d'avaluació del
servei corresponent dels consells insulars, pot establir zones de
reserva amb les limitacions que corresponguin.
Després d'analitzar els resultats dels estudis realitzats pel
Consell Insular d'Eivissa, que conclouen que la zona de
Tagomago i zones adjacents tenen un gran potencial per acollir
una gran diversitat d'espècies d'interès pesquer, però que
sofreix una minva en la proliferació d'aquestes espècies a causa
d'una elevada densitat de pesca recreativa i professional que
impedeix incrementar la repoblació d'alevins i la recuperació de
l'ecosistema marí, tant la Confraria de Pescadors d'Eivissa com
el mateix consell insular, han arribat a la conclusió de la
necessitat de crear una reserva marina d'interès pesquer a
Tagomago i zones adjacents.

A la pregunta RGE núm. 15942/16, de la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a interconnexió de dessaladora a Eivissa.
Les obres han consistit en l’execució d’uns 30 km de
conduccions i la construcció de sis depòsits.

En aquests moments s’estan duent a terme les proves de les
conduccions.
S’han tramitat les ampliacions de potència pels dipòsits i les
bombejos previstos en el projecte i s’està pendent de
l’autorització de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
per a la realització de l’escomesa elèctrica.

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

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 15943/16, de la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subministrament d'aigua dessalada a Eivissa.
L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) subministra en l’actualitat aigua dessalada
provinent de les dessaladores d’Eivissa i Sant Antoni de
Portmany, als municipis d’Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia i
Sant Antoni de Portmany.

És clar que com més es demori la regulació de la pesca
professional i recreativa en la zona, més minvat quedarà
l'ecosistema i més difícil serà la seva recuperació.

La dessaladora d’Eivissa es va posar en servei en 1994 i la
de Sant Antoni en 1966.

Per tot això Ciutadans-Partit de la Ciutadania proposa la
següent

En els últims anys la producció de cadascuna d’elles ha
estat la següent:

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears el fet que iniciï els tràmits per crear una reserva marina
d'interès pesquer a l'illot de Tagomago i zones adjacents.
Palma, 27 de març de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

Producció anual
(metres cúbics)

Dessaladora
d'Eivissa

Dessaladora de Sant
Antoni de Portmany

2013

1.188.861

878.561

2014

3.120.273

4.014.973

2015

3.490.139

4.123.385

2016

3.535.287

4.249.604

Així mateix cal indicar que la dessaladora de Santa Eulària
des Riu va ser declarada obra d’interès general mitjançant la
Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.
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Amb data 29 d’abril de 2005 es va signar entre els llavors
denominat Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes
Balears un conveni de colAlaboració per a l’execució d’obres
hidràuliques d’interès general en les Illes Balears que
contemplava el projecte, finançament, execució i explotació de
les següents dessaladores d’aigua marina: Badia d’Alcúdia,
Santa Eulària des Riu, Ciutadella de Menorca i Andratx.
Amb data 15 de novembre de 2005, la llavors ministra de
Medi Ambient va formalitzar el contracte de les obres
corresponents al “Projecte, obra i explotació de la instalAlació
dessaladora d’aigua marina de Santa Eulària (Eivissa)”,
adjudicat a l’O.T.I. EDAM SANTA EULALIA formada per les
empreses SERVEIS I PROCESSOS AMBIENTALS, S.A. i
AQUALIA GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. per la
quantitat de 42.990,600,00€ amb el període de concessió de 15
anys com a màxim, i pel qual es comprometia a aportar un
volum d’aigua de 10.000 m3 diaris després de la seva posada
en servei, a un cost de 0,7845€/m3.
El projecte de construcció amb un pressupost de
14.191.436,11€ i 21 mesos d’execució va ser redactat i sotmès
a informació pública per resolució de la Direcció General de
l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient, de 18 de març de 2005,
i a procediment d’avaluació ambiental, formulant-se la
corresponent Declaració d’Impacte Ambiental per la Secretaria
General de Medi Ambient amb data de 23 de juny de 2005
(BOIB de 13 de juliol).
Amb data 30 de març de 2010 va ser aprovat definitivament
pel secretari d’estat de Medi Ambient i Rural el modificat núm.
1 del projecte i amb data 13 de maig de 2010 es va subscriure
el contracte per import addicional de 8.020.812,12€ (IVA no
inclòs) que suposava un addicional del 56,51% respecte al
pressupost d’execució anterior, quedant el pressupost en la
quantitat total de 22.212.248,12€ (IVA no inclòs), mantenint el
mateix termini del contracte original.
El 26 de desembre de 2013 la UTE EDAM SANTA
EULALIA va presentar un escrit davant el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en el qual solAlicita
resolució del contracte de concessió d’obra pública per causa
imputable a l’administració i la indemnització corresponent
pels danys i perjudicis causats.
El Consell d’Obres Públiques va emetre dictamen en sessió
celebrada el 3 de juny de 2015 en el qual procedeix, previ
dictamen del Consell d’Estat, a la resolució del contracte de
concessió per a l’elaboració del projecte, construcció i
explotació de la instalAlació dessaladora d’aigua marina en el
T.M. de Santa Eulàlia (Eivissa) i reconeix el dret de la
concessionària UTE EDAM SANTA EULALIA a ser
indemnitzada per danys i perjudicis en la quantitat de
24.036.386,01€, més l’actualització que correspongui.
Amb data 20 de novembre de 2015 el president del Consell
d’Estat remet dictamen pel qual s’acorda la resolució del
contracte d’obra pública, sense pèrdua de la garantia
constituïda, així com estimar parcialment la reclamació de la
UTE concessionària EDAM SANTA EULALIA el pagament
de l’obra i indemnització i abonar la quantitat total de
25.601.828,85€ (IVA exclòs).
Amb data 23 de novembre de 2015, la directora general de
l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
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Ambient va proposar acordar la resolució del contracte de
concessió d’obra pública de referència estimant parcialment la
reclamació del concessionari, procedint a abonar la quantitat de
26.601.828,85€ (sense IVA) que actualitzada des de desembre
de 2011 a octubre de 2015, resulta la xifra total de
26.113.865,43€.
Amb data 4 de desembre el Consell de Ministres va acordar
l’autorització de la resolució del contracte d’obra pública de
referència, sobre la base dels articles 12.2 i 167,d) del
TRLCAP, aprovat pel RDL 2/200 de 16 de juny.
El 29 de desembre de 2015, el secretari d’Estat de Medi
Ambient, una vegada dictaminat pel Consell d’Estat, prèvia
autorització pel Consell de Ministres i prèvia fiscalització de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, va resoldre
el contracte de referència i va acordar el pagament de la
corresponent indemnització.
En data 15 de febrer de 2016 personal tècnic d’ABAQUA
i del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient van
subscriure un acta de reconeixement i inspecció de les obres i
instalAlacions de la IDAM de Santa Eulària des Riu,
constatant-se que aquesta instalAlació no és susceptible de ser
lliurada a l’ús públic, ja que actualment aquesta instalAlació no
està en condicions de subministrar aigua a la població.
L’11 de maig de 2016, Liana Sandra Ardiles, directora general
de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i Juana Garau Muntaner, directora general del Recurs
Hídric de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
de les Illes Balears van signar l’acta per al lliurament de la
dessaladora de Santa Eulària del Riu.
En l’actualitat s’està executant el contracte del “Servei de
manteniment i conservació de la IDAM de Eulària donis Riu”.
Aquest contracte, adjudicat a l’empresa FCC AQUALIA, S.A.
es va signar el 15 de setembre de 2016, per un import de
173.403,85 (IVA exclòs). El termini d’execució del contracte
és de 6 mesos des de la data de la signatura d’aquest.
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, la IDAM de
Santa Eulària des Riu no és susceptible de ser lliurada a l’ús
públic, ja que actualment aquesta instalAlació no està en
condicions de subministrar aigua a la població a causa que la
connexió d’aquest amb la xarxa de proveïment en l’alta de l’illa
d’Eivissa no es troba executada.
Per poder connectar la dessaladora de Santa Eulària amb la
xarxa d’abastament en alta d’Eivissa es va estimar necessari
realitzar una actuació que contempli una conducció doble de
400 mm de diàmetre d’uns 400 metres que permeti, d’una
banda, la connexió per gravetat amb el centre urbà de Santa
Eulària i a la zona de Roca Llisa i per un altre la impulsió per
a la connexió amb la xarxa en alta d’Eivissa. Així mateix,
caldrà executar un grup de bombament per a la impulsió
comentada, escomesa elèctrica d’aquest i construcció d’una
càmera de claus motoritzada i automatitzades, en els voltants
del torrent de Sa Llavanera que permetin la integració i correcte
funcionament d’aquestes noves instalAlacions. També es
considera necessari instalAlar un dispensador d’aigua potable
per a camions de subministrament d’aigua a domicili.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
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Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)
A les preguntes RGE núm. 15963/16 a 15966/16, de la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cartografia de posidònia
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears, conscient del patrimoni natural que
representen les praderies de posidònia, així com de la necessitat
de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació de la
Direcció General de Pesca i Medi Marí, la Fundació Bosch i
Gimpera, i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, el
projecte “Protecció de praderies de posidònia a LIC de
Balears”. Aquest projecte va rebre el finançament europeu per
decisió de la Comissió de 5 de juliol de 2001, dins l’àmbit
LIFE (normativa que regula l’instrument financer per al medi
ambient). Les zones d’estudis d’aquest projecte foren les
següents.
Així per tant, amb aquest projecte quedava coberta una
bona zona part del litoral.
Pel que fa a Menorca, des del 2001 l’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM) de l’Institut Menorquí
d’Estudis (IME) del Consell Insular de Menorca ha dut a terme
diferents campanyes de seguiment del medi marí de Menorca,
les quals inclouen l’estudi de la posidònia. Aquest institut
publicà també la Cartografía combinada de los fondos marinos
de Menorca.
D’altra banda, l’any 2008, dins del Pla d’Ecocartografies
del litoral espanyol que du a terme la Direcció General de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la Costa i el Mar, la UTE formada
per les empreses INTECSA-INARSA, GEOMYTSA i
TECNOAMBIENTE va realitzar l’ecocartografia del litoral de
les illes Menorca, Eivissa i Formentera, treball en el què
s’inclou la cartografia de posidònia i que ens va remetre
l’esmentada Direcció General el juliol del 2012.
Posteriorment, s’han dut a terme altres treballs, com per
exemple: Ruiz, J.M., Guillén, J.E., Ramos Segura, A. & Otero,
M.M. (Eds.). 2015. Atlas de las praderes marines de España.
IEO/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp, publicació en la
què es dedica un capítol a les angioespermes marines de les
Illes Balears, entre les que s’inclou la posidònia. En concret, es
correspon al capítol: E. Álvarez, A.M. Grau, N. Marbà, D.
Carreras, Praderas de angiospermas marinas de las Islas
Baleares, en la redacció del qual també varen colAlaborar
l’Associació Tursiops, la Direcció General de Medi rural i Marí
del Govern de les Illes Balears, el Departament d’Investigació
del Canvi Global de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA-CSIC-UIB) i l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) del
Consell Insular de Menorca.
Cal destacar també el treball de A. Cabornero Suárez, J.
Sintes Vila i M. Julià Vila. 2015. Cartografía combinada de los
fondos marinos de Menorca: compilación de capas y
comunidades bentónicas, elaborat per l’OBSAM, i que es tracta
d’un treball emmarcat en el conveni de colAlaboració entre

l’Agència Menorca, Reserva de la Biosfera del Consell Insular
de Menorca i l’OBSAM, de l’Institut Menorquí d’Estudis.
D’altra banda, l’any 2016 el Consell Insular de Formentera
encarregà un estudi de distribució de la posidònia en el litoral
de Formentera, que fou elaborat per l’empresa Hídria i que ja
ha estat finalitzat.
Tots i els nombrosos treballs publicats, encara hi ha certes
zones que les què manca fer una cartografia més precisa,
principalment en l’illa de Mallorca. Per aquest motiu, en el Pla
de gestió de Tramuntana, aprovat pel Decret 49/2015, de 22 de
maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natural 2000 de la
Serra de Tramuntana, s’inclou, com a mesura de gestió a
executar durant els propers 6 anys la següent: Estudiar les
praderies de Posidònia oceànica i descriure els paràmetres que
determinen el seu estat de conservació. Cal tenir en compte,
però, que la major part de l’àmbit marí que limita amb el
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana forma part de la
Xarxa Natura 2000 estatal, i que, per tant, ja serà dins els plans
de gestió estatals que s’aprovin on s’hauria d’emmarcar l’estudi
d’aquesta espècie.
Així per tant, en vista dels nombrosos estudis fets, i dins
l’àmbit de competències de la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat, es preveu que aquelles zones incloses
dins la Xarxa Natura 2000 d’àmbit autonòmic per a les quals no
es disposi encara d’una cartografia precisa de posidònia,
s’inclogui aquesta situació en els respectius plans de gestió per
a l’aprovació dels quals manca el reconeixement de la
continuïtat ecològica per part del MAGRAMA, fet que s’ha
solAlicitat fins a 7 vegades, essent la darrera el passat 12 de
gener de 2017.
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. 15972/16, de la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla forestal autonòmic.
El Pla forestal de les Illes Balears (PFIB), document
estratègic àmpliament consensuat amb els diferents sectors i
col•lectius en la seva elaboració i desenvolupament, va ser
aprovat mitjançant el Decret 11/2015, de 20 de març, (BOIB
núm. 40, de 21 de març de 2015), projectant un horitzó a llarg
termini (35 anys), com correspon a la naturalesa dels espais
forestals a les recomanacions internacionals establertes per a
instruments de programació de les polítiques forestals.
El Pla forestal avarca tres períodes de successius marcs de
finançament europeu (2015-2020, 2021-2027 i 2028-2035), a
l’efecte d’ajustar les mesures que preveu als suports
pressupostaris que hagin de derivar-se tant dels Plans de
Desenvolupament Rural que s’aprovin per a la CAIB, com
d’altres línies que contribueixin al seu finançament procedents
dels diversos fons europeus i nacionals que s’activin per a cada
un dels dits períodes pressupostaris.
Sens dubte, és encara molt prematur establir una primera
avaluació del desenvolupament del Pla, ja que no es porta
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complert ni un 10% del període de vigència previst per a
aquest, no obstant si es pot fer una valoració inicial de les
actuacions empreses per complir els seus principals i més
urgents previsions.
Les actuacions que contempla el Pla Forestal per al període
d’aplicació 2014-2020, es classifiquen en:
• Curt termini, aquelles actuacions l’execució completa de les
quals es preveuen durant els tres primers anys del primer
període d’aplicació del Pla Forestal de les Illes Balears
(2015-2017).
• Mig termini: execució completa durant els tres últims anys
pel primer període d’aplicació del Pla Forestal de les Illes
Balears (2017-2020).
• Llarg termini: execució completa posterior als primer
període d’aplicació del Pla Forestal de les Illes Balears
(2021-2035).
Referent a això, cal destacar que tot i resultant encara
precipitat determinar en un nivell de precisió òptim quin és el
grau d’execució del Pla Forestal per aquest primer període, si
s’analitzen les 44 actuacions que es preveuen executar a curt
termini (de les 98 actuacions totals que contempla el PFIB), és
a dir, aquelles actuacions l’execució de les quals es preveu
durant els tres primers anys del primer període d’aplicació del
Pla Forestal de les Illes Balears (2015-2017), el 100% de les
actuacions ha iniciat la seva implementació o execució, de les
quals el 42% s’han implementat completament i el 58% restant
de les actuacions estan en fase d’implementació completa.
Les mesures desenvolupades en el marc del Pla Forestal es
vertebren en cinc eixos d’intervenció:
Eix I. Qualitat ambiental, per garantir la contribució dels
ecosistemes forestals en el manteniment de la qualitat i la
protecció del medi ambient, en la conservació i millora del
patrimoni natural, la biodiversitat i el paisatge forestal de les
Illes Balears, així com en la fixació de carboni i l’adaptació
dels boscos al canvi climàtic.
Eix II. Seguretat ambiental, per a la protecció contra riscos
ambientals, antròpics o naturals, procurant la prevenció i
seguretat adequades davant avingudes, inundacions, incendis,
plagues i malalties forestals.
Eix III. Productivitat, rendibilitat i competitivitat dels
recursos forestals, amb la implantació d’un model balear
d’economia verda que procuri valorar la muntanya i fomentar
la reactivació socioeconòmica del sector forestal balear,
mitjançant l’aprofitament i ús sostenible dels recursos forestals.
Eix IV. Informació, comunicació, societat i cultura forestal,
mitjançant l’establiment d’una renovada cultura forestal que
fomenti l’associacionisme i la connectivitat del sector, a través
de la sensibilització i la difusió social, així com una adequada
estratègia de divulgació i comunicació, d’educació i extensió
forestal propera la medi rural.
Eix V. Governança forestal, amb el desenvolupament de les
normes, instruments i procediments que estableixin l’adequat
marc normatiu, administratiu i pressupostari per a la gestió dels
espais i recursos forestals de les Illes Balears.
Un primer balanç resumit i provisional de les actuacions
empreses en cada un d’aquests eixos, permet destacar la posada
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en marxa i realització de les següents mesures previstes al
PFIB:
Eix I, Qualitat Ambiental.
a) Han estat integrats els objectius de conservació
d’hàbitats i espècies silvestres amenaçades al conjunt de
mesures de programació i gestió forestal que executa
directament l’administració forestal o que s’autoritzen als
propietaris forestals en especial als Plans d’Ordenació Forestal
i a les llicències de tala d’arbrat forestal.
b) Han estat realitzades les accions previstes per a la
conservació de formacions forestals singulars, amb l’aplicació
de plans de recuperació com els corresponents a alzina surera
i Pinus pinastre a Menorca o Teix i roures a Mallorca o
Savinars en Pitiüses.
c) S’ha adaptat la producció de planta forestal a la
normativa de la UE, garantint-se la procedència genètica i
qualitat del material forestal de reproducció produït al Centre
Forestal de Menut.
d) Ha estat redactat i iniciada l’execució del Pla de
recuperació de les omedes per a Mallorca, a través de la
plantació successiva i experimental d’oms resistents a la
Grafiosi.
e) S’han incorporat als Plans de Gestió de la Xarxa Natura
2000, que integren hàbitats forestals, les mesures de prevenció
d’incendis i ordenació dels terrenys forestals, que assegurin la
integració d’una gestió i conservació activa dels recursos
forestals.
f) S’han elaborat i executat els Plans de restauració
ambiental de les àrees forestals afectades per incendis
procurant la més ràpida recuperació de la qualitat dels paisatges
degradats pel foc.
Eix II, Seguretat Ambiental.
a) Va ser aprovat i es troba en ple desenvolupament el IV
Pla General de Defensa contra Incendis Forestals (Decret
22/2015).
b) Ha estat reforçat i consolidat, en totes les illes,
l’operatiu d’extinció d’incendis forestals.
c) Han recuperat les campanyes de sensibilització davant
del perill d’incendis forestals generant cultura del risc
(campanya: La teva seguretat depèn de tu - # Ni1FocalBosc).
d) Es treballa en potenciar la resiliència de les masses
forestals al Canvi Climàtic i en el foment i posada en valor de
la seva contribució directa a la mitigació dels seus efectes.
e) Es desenvolupen projectes de defensa contra processos
de desertificació i de recuperació de coberta vegetal protectora
en zones amb riscs erosius, especialment en zones que han patit
incendis forestal recurrents.
f) S’intervé en el manteniment dels equilibris biològics
mitjançant la prospecció, prevenció i control de malalties i
plagues forestals.
Eix III, Competitivitat dels productes forestals.
a) Es fomenta l’aprofitament de la biomassa forestal,
especialment com a font d’energia tèrmica renovable,
instalAlant calderes d’estella forestal en infraestructures
públiques de la CMAAP.
b) Es promou l’elaboració i aprovació de plans tècnics
d’aprofitament forestal, per a l’obtenció regular i sostinguda de
productes forestals a les finques de titularitat privada.
c) S’apliquen controls de procedència i comercialització de
la fusta en compliment de les mesures establertes per la Unió
Europea (Reglament EUTR) per garantir la legalitat en el
consum de productes forestals.
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d) S’han agilitat i automatitzat els procediments per a la
solAlicitud i obtenció de llicències d’aprofitament de fustes i
llenyes.
e) A través del viver del Centre Forestal (CEFOR), es
disposa per quants propietaris forestals, públics i privats ho
requereixen, de planta forestal de procedència i qualitat
certificada per a la recuperació o millora de superfícies
forestals arbrades.
Eix IV. Cultura Forestal.
a) Es desenvolupa i aplica el Bosc com a eina de gestió de
les bases de dades i de la millor i més actualitzada cartografia
forestal disponible.
b) Es consolida la plataforma “Xarxa Forestal” com a espai
per al foment i realització de projectes pedagògics i de
sensibilització per a la conservació del patrimoni forestal i la
defensa contra incendis forestals.
c) Es manté a través de les noves RRSS (twitter,
facebook...), un permanent esforç d’informació i comunicació
en matèria de gestió forestal i de prevenció d’incendis forestals
(@xarxaforestal).
d) Es potencien les capacitats de recerca, innovació i
formació del Centre Forestal de Menut.
e) Es prioritzen els processos de capacitació, qualificació
i formació del personal de la CAIB especialitzat en matèria
forestal i extinció d’incendis forestals (personal de l’IBANAT,
Agents de Medi Ambient, Tècnics Forestals, etc.).
Eix V, Governança Forestal.
a) S’ha iniciat un procés sistemàtic d’execució de projectes
de delimitació i consolidació del domini públic forestal
propietat de la CAIB.
b) S’han aprovat els Plans Insulars de prevenció d’incendis
forestals en zones d’alt risc de Menorca i d’Eivissa/Formentera
i s’ha iniciat l’elaboració dels Plans Comarcals de Tramuntana
i Llevant a Mallorca.
c) Es promou l’actuació de gestors de biomassa vegetal
mitjançant l’aplicació del Decret llei 2012 per al foment de
l’aprofitament de l’estella forestal amb finalitats energètiques.
d) Es gestiona l’aplicació de mesures d’autoprotecció en
Àrees de Prevenció de Riscos per incendis forestals, segons el
que estableix el Decret llei 1/2016, de mesures urgents en
matèria urbanística.
e) Es desenvolupen i apliquen de forma permanent
processos de modernització i innovació tecnològica en els
procediments administratius i tècnics dels serveis forestals de
la CAIB.
Per tant, encara que resulta massa prest per poder plantejar
una avaluació més concreta sobre els objectius aconseguits en
el desenvolupament del PFIB, sí que es pot confirmar que des
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
juntament amb tots els interessats en el sector forestal
d’aquestes illes, es treballa activament en la posada en marxa
i execució de les accions acordades en els seus cinc Eixos
d’intervenció.
Sens dubte, entre tots hem de mantenir aquest esforç
conjunt per aconseguir complir els múltiples reptes que a mig
i llarg termini ens planteja el Pla Forestal, tal com correspon als
perllongats torns de vida propis de l’arbrat dels nostres boscos.
Cal continuar desenvolupant activament totes aquestes mesures
plenes de futur, per precisament assegurar el millor futur per als
nostres boscos i demés terrenys forestals.

Junts hem d’aconseguir garantir una manifesta i progressiva
millora de l’extraordinari patrimoni forestal de les nostres illes.
Ens correspon custodiar tots i especialment a quants ara som
responsables de la protecció del nostre medi natural, la
persistència i conservació dels boscos que avui gaudim, que ens
varen deixar els que ens varen precedir en l’ús del territori i que
d’aquí a unes dècades hauran de gaudir els fills i néts que ens
succeeixin. Sé que per a aquesta tasca conjunta, que ja és
present, però que es troba carregada de futur, es pot comptar
amb tot el suport d’aquesta cambra.
Palma, 2 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 16093/16, de la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos necessaris per als espais naturals a les
Illes Balears.
Els espais naturals protegits de les Illes Balears requereixen
per a la seva adequada gestió una estructura mínima formada
per un director de parc, un tècnic, una brigada de conservació,
uns informadors en el centre d’interpretació, un equip
d’educadors ambientals, zeladors d’espais naturals i vigilants
marins si correspon.
Per poder dignificar els espais naturals i els seus equips de
gestió estam fent feina per recuperar i incrementar el nombre de
treballadors a la RLT de l’Ibanat, el que permetrà millorar la
gestió que es mereixen els nostres espais naturals protegits.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 16094/16, de la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de gestió dels illots de Llevant a Eivissa.
Tal com estableix l’article 38 de la Llei 5/2005, de 26 de
maig, de conservació dels espais de rellevància ambiental de
les Illes Balears, les mesures reglamentàries de conservació i,
en el seu cas, els plans de gestió per a aquestes zones,
s’aproven per decret del Govern de les Illes Balears.
El pla de gestió dels illots de llevant d’Eivissa està ja
redactat. En breu s’iniciarà la tramitació per a la seva
aprovació.
Tot i això, atès que el pla de gestió dels illots de llevant
d’Eivissa inclou àmbit marí, fins que des de la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient no es
reconegui la continuïtat ecològica d’aquest espai, no es pot
aprovar el seu pla de gestió.
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La petició del reconeixement de la continuïtat ecològica
dels espais LIC de les Illes Balears s’ha fet en diverses
ocasions, essent la darrera d’elles el dia 13/01/2017 (núm.
registre de sortida 367). Anteriorment s’ha solAlicitat en els
següents dates: el 14/10/2016 (núm. de registre de sortida
16742), de 12/05/2016 (núm. registre de sortida 8235), el
22/10/2015 (núm. registre de sortida 26499), el 24/09/2015
(núm. registre de sortida 24855), el 13/08/2015 (núm. de
registre sortida 22567), el 09/06/2015 (núm. registre sortida
17583) i el 14/10/2016 (núm. registre sortida 16972).
Palma, 10 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
G)
A la interpelAlació RGE núm. 16107/16, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de
transparència.
La política general del Govern en matèria de transparència
es pot resumir en els següents punts:
1. Garantir el dret d’accés a la informació pública de la
ciutadania i promoure que la ciutadania vulgui saber.

Palma, 23 de febrer de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 16985/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a ampliació del Parc Nacional de
Cabrera.
El sector de la pesca tradicional, entenent com el sector de
la pesca professional tradicional amb base a l’illa de Mallorca,
no és d’entrada, contrari a una ampliació del Parc Nacional de
Cabrera.
La pesca professional està permesa als parcs nacionals, des
del moment que l’article 7.3.a de la Llei 30/2014, de 3 de
desembre, de Parcs Nacionals no la prohibeix expressament,
quan sí ho fa amb la caça comercial i esportiva i la pesca
recreativa i esportiva. De fet, a l’actual Parc Nacional de
Cabrera, la pesca professional artesanal tradicional ja hi és
permesa i està regulada pel RD 941/2001, de 3 d’agost.
Per això, és bàsic comptar amb el sector de la pesca
tradicional a l’hora de fer una proposta concreta d’ampliació
del Parc Nacional de Cabrera i des de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca es treballa en aquest sentit.

2. Fomentar el Govern Obert i, amb ell, la participació
ciutadana oferint més informació, més ben estructurada i el més
accessible possible.
3. Impulsar la transparència en l’activitat pública oferint
informació, entre d’altres:
a) La comunitat autònoma en general: càrrecs, retribucions,
organització, òrgans de govern, declaracions de béns...
b) Relacions amb els ciutadans i la societat i participació
ciutadana: informació d’interès, atenció a la ciutadania...
c) Dades econòmiques i financeres: comptable,
pressupostària, ingressos, despeses...
d) Contractacions, convenis, subvencions i despeses dels
serveis.
e) Elaboració de normativa.
4. Compliment del conveni signat amb Transparència
Internacional.
5. Avançar amb la millora de les aplicacions informàtiques que
permetin una major transparència.
6. Elaboració d’un llei pròpia de Transparència i Bon Govern.
Palma, 24 de gener de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent
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Palma, 6 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4294/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a creixement de la xenofòbia,
inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 28 de març
de 2017, per la pregunta RGE núm. 4446/17, relativa a places
hoteleres a les Illes Balears.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 16918/16, de la diputada Sra.
Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dades de matrimonis forçats a les Illes Balears.
La Conselleria de Presidència no disposa d’aquestes dades.

Ordre de Publicació
B)

4676

BOPIB núm. 90 - 31 de març de 2017
Baltasar Picornell i Lladó

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposta de modificació del Mandat Marc de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (RGE núm. 3376/17).

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4266/17,
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 a la proposta de modificació
del Mandat Marc de l'EPRTVIB esmentada fins a dia 18 d'abril
de 2017.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

E)
Acord d'excepcionar l'article 58.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 29 de març de
2017 i un cop oïda aquesta en relació a no convocar sessió
plenària la setmana del 17 al 21 d'abril d'enguany, acorda
d'excepcionar l'article 58.2 de la cambra pel que fa a la setmana
esmentada.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Tramitació pel procediment d'urgència i proposta de
tramitació directa i en lectura única per a la proposició de
llei RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4539/17,
presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes
Balears, MÉS per Menorca i Mixt, acorda de tramitar aquesta
iniciativa pel procediment d'urgència; així mateix, respecte de
l'aplicació pel procediment directe i en lectura única, ja que
aquesta proposició de llei va ser presa en consideració a la
sessió plenària de dia 28 de març d'enguany la Mesa,
formalment constituïda a la sessió de la Junta de Portaveus de
dia 29 de març de 2017, i atès el parer favorable d'aquesta,
adopta formalment l'acord de proposar al Ple de la cambra la
tramitació directa i en lectura única d'aquesta iniciativa.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Tramitació davant el Ple i procediment d'urgència per
a la Proposició no de llei RGE núm. 2565/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4497/17,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Mixt, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, presentada pels grups
parlamentaris esmentats, relativa a drets del personal del sector
públic i estabilització de les plantilles, es tramiti davant el Ple
de la cambra i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, per aquest procediment.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. María Esperanza Sans i Regis
com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Atès que:
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears preveu una plaça vacant i dotada pressupostàriament de
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.
L’Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández, portaveu del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, sol·licita el
nomenament de la Sra. María Esperanza Sans i Regis, com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 4443/2017
de dia 27 de març.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que es competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament de la Sra. María Esperanza Sans i Regis com
a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 27 de març de 2017, amb unes retribucions anuals de
19.738,07 €.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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