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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

4685

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
transferir la competència a les Illes Balears en matèria
d'exercici de professions titulades per poder regular el sector
esportiu professional.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament espanyol
a regular el sector esportiu professional a nivell estatal.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15235/16, relativa a la limitació dels
deures escolars, amb les esmenes RGE núm. 16910/16,
16911/16 i 4242/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

1.2. TEXTOS DEBATUTS

A)

1.2.1. INTERPELALACIONS

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a impulsar les condicions perquè les concrecions
curriculars i programacions didàctiques dels centres educatius
de les Illes Balears a partir del curs 2017-18 organitzin les
activitats docents de manera que, com a norma general, els
alumnes puguin assolir els objectius d’aprenentatge en l’horari
lectiu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a establir que els centres que ho considerin oportú,
en el marc dels seus respectius projectes educatius, puguin
preveure que determinades competències es treballin mitjançant
activitats fora de l’horari lectiu i, en conseqüència, responguin
a un plantejament inclòs en el projecte educatiu, fruit d’un
plantejament coordinat de l’equip docent i sempre garantint que
suposin una dedicació de temps limitada i correctament
distribuïda.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1670/17,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa al compliment dels concerts educatius d'ESO
dels centres del Parc Bit.
Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14974/16, relativa a regulació de
l'exercici de les professions de l'esport, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears es compromet a incloure a
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears la competència
legislativa en matèria d'exercici de professions titulades per
regular el sector esportiu professional en cas que es realitzin
modificacions a l'Estatut durant la present legislatura.

A) RGE núm. 4062/17, de la diputada Maria Tania Mari i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons específic
per assumir el trasllat en els casos de defunció de persones
desplaçades per rebre assistència sanitària fora de la seva
localitat, que contestà la consellera de Salut.
B) RGE núm. 4066/17, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als alumnes
d'altes capacitats, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
C) RGE núm. 3980/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Llei de
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drets del colAlectiu LGTBI i de la Llei d'igualtat entre homes i
dones, que contestà la consellera de Presidència.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

D) RGE núm. 4060/17, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a contractacions a l'estiu a Can Misses, que
contestà la consellera de Salut.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

E) RGE núm. 4065/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per
derivar a l'IBAVI les persones que es troben en un procés de
desnonament i una situació d'emergència social, que contestà
el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 4063/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'alAlergologia a la
cartera de serveis de l'Ibsalut, que contestà la consellera de
Salut.
G) RGE núm. 4088/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la
interlocutòria de Cursach, que contestà la consellera de
Presidència.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març de 2017, rebutjà la Moció RGE núm. 3926/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de transport públic, amb el resultat següent:
• Punts A.1 i A.2: vots emesos 58, vots a favor 20, vots en
contra 33 i abstencions 5.
• Punt A.3: vots emesos 57, vots a favor 19, vots en contra 32
i abstencions 6.
• Punt A.4: vots emesos 57, vots a favor 24, vots en contra 33
i abstencions 0.
• Punt B: vots emesos 58, vots a favor 25, vots en contra 32
i abstencions 1.
• Punts C i D: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en contra
31 i abstencions 1.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

H) RGE núm. 4056/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Centre
Bit d'Eivissa, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.
I) RGE núm. 4064/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens amb una
proposta de nou REB, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
J) RGE núm. 4067/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de bon
govern i transparència, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.
K) RGE núm. 4059/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a avantprojecte de llei d'urbanisme, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
L) RGE núm. 4061/17, de la diputada Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a liquidació del
conveni entre el CSIC i l'Ibsalut, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4057/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març de 2017, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada pel diputat David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contaminació del
Parc Natural de l'Albufera de Mallorca, atesa la solAlicitud
presentada pel Govern de les Illes Balears amb l'escrit RGE
núm. 4224/17.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

M) RGE núm. 4219/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a fusió de Bankia i BMN, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
N) RGE núm. 4236/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades en relació amb SFM, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Rebuig del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
2476/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març de 2017, procedí a la votació del punt 3 de la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a no a l'energia
nuclear, atès l'empat produït a comissió, conformement amb
l'article 95.3 del Reglament de la cambra. La votació obtingué
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el resultat següent: vots emesos, 55; vots a favor, 18; vots en
contra, 37; i abstencions, 1.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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agroalimentari del comerç amb països extracomunitaris,
l’adopció de mesures de protecció i compensació per als
productors balears perjudicats per l'entrada de productes
extracomunitaris a causa de la sobreoferta i també a reforçar els
instruments de control fitosanitari a la frontera, per tal d’evitar
l’entrada de noves plagues nocives per a les plantes.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3027/17,
relativa a deixar sense efectes la retroactivitat en el pagament
de l'augment de l'IVA del 10% al 21% de les empreses
d'òptica, amb l'esmena RGE núm. 4237/17, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a deixar sense efectes la retroactivitat en el pagament de
l’augment de l’IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a considerar les ulleres com a pròtesis a efectes tributaris i,
d’aquesta manera, es fixaria un tipus del 10% sobre tota la
cadena de components.
A la seu del Parlament, 28 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 de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2924/17, relativa a realització d'un estudi d'impacte dels
protocols de la UE que afectin les nostres produccions, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament Europeu
i la Comissió Europea de Medi Ambient, Salut Pública i
Seguretat Alimentària a realitzar estudis d'impacte en el sector

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de març de 2017, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3720/17, relativa a rescat
farmacològic de la ciutadania, amb les esmenes RGE núm.
4283/17 i 4284/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Completar de forma immediata l'estudi i realitzar un
mecanisme d'avaluació periòdica que avaluï l'impacte dels
copagaments sanitaris per trams de renda dels ciutadans de la
nostra comunitat, presentant al Parlament de les Illes Balears el
resultat d'aquesta anàlisi prèvia a l'elaboració dels pressupostos
de 2018. Aquest estudi avaluarà, en col·laboració amb les
diferents oficines de farmàcia, la manca d'adherència als
tractaments per als pacients als quals els copagaments suposin
una barrera econòmica a l'hora d'adquirir aquests medicaments,
agreujant el seu estat de salut.
2. Valorar, en base a aquest estudi, si les diferents ajudes en
l'àmbit local i insular són adients, i crear, si escau, un fons dotat
en els pressupostos per a ajudes a l'adquisició de medicaments
destinats a facilitar l'adherència als tractaments farmacològics
de les persones sense recursos suficients, per a les quals els
copagaments de medicaments de finançament públic, prescrits
pels facultatius, suposin una barrera.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de març de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2009/17,
relativa a transparència dels criteris de prestació SEPE, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
RESOLUCIÓ
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
D)
Ordre de Publicació
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar les instruccions necessàries perquè el SEPE posi a
disposició de tots els usuaris els criteris de concessió i/o
denegació de les diferents prestacions que tramita.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a publicar els criteris de concessió o denegació de les
prestacions i la seva relació amb la regulació aplicable,
mitjançant el portal de l’usuari del SEPE de manera que cada
interessat pugui consultar els criteris pels quals se li ha denegat
o concedit una prestació i pugui exercir el seus drets de
reclamació.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiro

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de març de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3091/17,
relativa a estibadors, amb l'esmena RGE núm. 4322/17, i
quedà aprovada la següent:

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de
2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 889/17, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ordenació urbanística de sòls urbans i urbanitzables
equilibrada, viable i sostenible, amb el resultat següent: vots
emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de març de 2017, rebutjà els Punts 3 a 6 de la
Proposició no de llei RGE núm. 3720/17, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a rescat farmacològic de la
ciutadania, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a
favor 1, vots en contra 7 i abstencions 5.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RESOLUCIÓ
E)

Ordre de Publicació

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar l’estratègia del Ministeri de Foment per resoldre el
conflicte creat al sector de l’estiba i adquirir el compromís que
qualsevol modificació normativa que afecti les condicions
laborals d’aquest sector compti amb el consens de tots els
actors implicats.
2. El Parlament de les Illes Balears vol donar suport als
treballadors i a les treballadores de l’estiba i especialment als
treballadors de Balears en les diferents accions que considerin
necessàries per defensar les condicions dels seus llocs de feina.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enrique Casanova i Peiro

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març de 2017,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1902/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'eliminació de
l'amiant de tots els centres educatius, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 8 i abstencions
1.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març de 2017,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1903/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'eliminació de
barracons educatius a Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 8 i abstencions 1.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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Per això, la restricció legal consistent en la limitació de
mandats, l'origen de la quan es troba en els sistemes
presidencialistes, pot importar-se amb èxit a models
parlamentaris com l'espanyol -i, per consegüent, el balear- i
actuar eficaçment com a factor regenerador de la vida política.

A)
Acord de compareixença del síndic de Comptes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre el Pla
estratègic 2017-2020 de la Sindicatura de Comptes.

Per això, Ciudadanos presenta la següent proposició de llei.
Article únic

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de 2017, quedà
aprovat per unanimitat, després del debat corresponent, l'escrit
RGE núm. 1567/17, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se sol·licitava la compareixença del síndic de
Comptes de la CAIB per tal d'informar sobre el tema indicat.

S'afegeix un apartat 3 a l'article 3 de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, amb la redacció
següent:

Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. No podrà ser elegit president de la comunitat autònoma
de les Illes balears qui ja hagi estat investit coma tal en dues
ocasions."

"Article 3
De l'elecció i del nomenament

Palma, 24 de març de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
Ordre de Publicació

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 4447/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, per a la limitació de mandats de la
Presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'abril 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, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 4/2001, DE 14 DE MARÇ, DEL GOVERN DE LES
ILLES BALEARS, PER A LA LIMITACIÓ DE
MANDATS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Quan es multipliquen, des de diversos sectors socials, les
veus que qüestionen els fonaments de la democràcia
representativa, resulta imperatiu per al legislador implementar
decididament reformes que retornin a la ciutadania la confiança
en les institucions.
La prolongació dels mandats presidencials més enllà d'un
màxim de dues legislatures constitueix un element
potencialment generador de xarxes clientelars i de
patrimonialització de la gestió pública.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 4448/17, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars, per a la limitació de mandats de la presidència dels
consells insulars.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 8/2000, DE 27 D'OCTUBRE, DE CONSELLS
INSULARS, PER A LA LIMITACIÓ DE MANDATS
DE LA PRESIDÈNCIA DELS CONSELLS INSULARS
Quan es multipliquen, des de diversos sectors socials, les
veus que qüestionen els fonaments de la democràcia
representativa, resulta imperatiu per al legislador implementar
decididament reformes que retornin a la ciutadania la confiança
en les institucions.
La prolongació dels mandats presidencials més enllà d'un
màxim de dues legislatures constitueix un element
potencialment generador de xarxes clientelars i de
patrimonialització de la gestió pública.
Per això, la restricció legal consistent en la limitació de
mandats, l'origen de la quan es troba en els sistemes
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presidencialistes, pot importar-se amb èxit a models
parlamentaris com l'espanyol -i, per consegüent, el balear- i
actuar eficaçment com a factor regenerador de la vida política.

memòria i, especialment, sense haver reconegut aquelles
persones que defensaren la legalitat republicana davant el
feixisme.

Per això, Ciudadanos presenta la següent proposició de llei.

La democràcia és una conquesta de la ciutadania i, per tant,
cal conèixer-la, commemorar-la, difondre-la i preservar-la. Un
element comú de la memòria col·lectiva ha de ser el de
reconèixer persones i entitats que han contribuït que avui
podem gaudir d’una democràcia. Des de les persones i entitats
que varen defensar la legalitat de la II República a aquelles que
lluitaren activament pel restabliment de la democràcia i per
l’aprovació del nostre Estatut d’Autonomia.

Article únic
Es modifica l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars, que queda redactat de la manera
següent:
"Article 7
Òrgans de govern
2. El president és elegit pel Ple d'entre els seus membres,
d'acord amb la legislació electoral, i no pot ser elegit qui ja
hagi estat investit com a tal en dues ocasions."
Palma, 24 de març de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 4582/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
de memòria democràtica de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca presenten la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA DE LES ILLES BALEARS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El restabliment de la democràcia, després de quaranta anys
de Dictadura, ha estat una fita transcendental de la nostra
història recent i un dels grans èxits de la Transició al nostre
país.
La transformació de les institucions, de la societat civil i el
recorregut de tres dècades des de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia a les Illes Balears ens permet abordar la relació
amb la nostra Memòria Democràtica des de la convicció que
recuperar-la és la millor garantia de no repetir les errades del
passat i, per tant, d’assegurar el nostre futur sobre els pilars de
la pau, la llibertat i la convivència. Tots aquests anys han
transcorregut sense haver recuperat completament aquesta

L’estat democràtic té un deute pendent amb totes les dones
i els homes que varen ser víctimes de la violència i la repressió
del règim franquista. Es torna imperatiu per a les institucions
públiques de les Illes Balears rememorar el nostre bagatge, per
tal prevenir el totalitarisme i forjar una identitat ciutadana
basada en la cultura democràtica i el respecte als drets humans.
L’Organització de Nacions Unides en la Resolució 2004/72,
de la Comissió de Drets Humans: “Conjunt de principis
actualitzat per a la protecció i la promoció dels drets humans
per mitjà de la lluita contra la impunitat”
(E/CN.20054/102/Add/.1) assenyala, dins de les obligacions
dels Estats, l’adopció de mesures eficaces per lluitar contra la
impunitat, la garantia del dret inalienable a la veritat, el deure
de recordar i el dret a saber. El principi tercer sobre el deure de
recordar proclama: “El coneixement per un poble de la història
de la seva opressió forma part del seu patrimoni i, per això,
s’ha de conservar adoptant mesures adequades per aconseguir
el deure de recordar que incumbeix a l’Estat, per preservar els
arxius i altres proves relatives a violacions dels drets humans i
el dret humanitari i per facilitar el coneixement de tals
violacions. Aquestes mesures han d’estar encaminades a
preservar de l’oblit la memòria col·lectiva i, en particular,
evitar que sorgeixin tesis revisionistes i negacionistes”.
El dret a la veritat i a la memòria col·lectiva, personal i
familiar, quan han passat ja setanta vuit anys del final de la
Guerra Civil, s’ha d’entendre ben viu: es tracta de vulneracions
flagrants dels drets humans.
La Guerra Civil a les Illes Balears es va caracteritzar per
una repressió dura i sistemàtica que va continuar durant molts
d’anys una vegada finalitzada la guerra.
La Llei 52/2007,de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor de
qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la
dictadura, sosté que el Govern d’Espanya “establirà el marc
institucional que impulsi les polítiques públiques relatives a la
conservació i foment de la Memòria Democràtica”. Des de
llavors, algunes comunitats autònomes han adoptat normes que
garanteixen i estableixen mesures per desenvolupar allò que
s’ha previst en aquesta Llei. En concret, la Llei de Catalunya
13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic; la Llei de
Catalunya 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i la Dictadura franquista, i la dignificació de les fosses
comunes; la Llei Foral de Navarra 33/2013, de 26 de
novembre, de reconeixement i reparació moral de les
ciutadanes i ciutadans navarresos assassinats i víctimes de la
repressió arran del cop militar de 1936; la Llei del País Basc
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4/2014, de 27 de novembre, de creació de l’Institut de la
Memòria, la Convivència i els Drets Humans. En altres
comunitats autònomes, com Andalusia, Aragó o València, es
troben en tràmit. Totes elles serveixen d’inspiració i model.
A les Illes Balears, s’han signat convenis per part del
Govern de les Illes Balears amb les associacions Memòria de
Mallorca, el novembre de 2010 i el Fòrum per la Memòria
d’Eivissa i Formentera el març de 2011, per elaborar els Mapes
de Fosses a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. I, d’una
manera més decidida, hem de destacar l’aprovació de la Llei
10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme que ha
dotat la Comunitat Autònoma de les competències en matèria
d’exhumacions i que ha permès l’obertura de la fossa de
Porreres, a Mallorca, probablement, la fossa comuna més
simbòlica de víctimes de la guerra civil i la repressió franquista
a les nostres illes.
Un dels objectius essencials de l’estructura política de les
Illes Balears és el reforçament de la democràcia. Així consta a
l’article 13 del nostre Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
on es preveu que els ciutadans de les Illes Balears, com a
ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels drets, els
deures i les llibertats reconeguts en la Constitució, en
l’ordenament de la Unió Europea i en els instruments
internacionals de protecció dels drets humans, individuals i
col·lectius. Sobre aquesta base, a l’article 13.2 del citat Estatut
s’estableix que els poders públics de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears estan vinculats per aquests drets i llibertats.
L’objecte d’aquesta Llei és l’establiment de polítiques
públiques per recuperar la Memòria Democràtica en relació a
aquelles persones, institucions, grups o col·lectius que foren
víctimes de la repressió i l’assassinat a les Illes Balears com a
conseqüència del cop militar produït a partir del 17 de juliol de
1936. Es pretén la restitució, el reconeixement i la rehabilitació
de la memòria de les persones, institucions, grups i col·lectius
que patiren la violència i la repressió, així com la de totes
aquelles persones que lluitaren pel restabliment de la
democràcia. Es vol vetllar pel coneixement i la difusió del
període comprès entre la II República -com a antecedent
directe democràtic- la Dictadura franquista, la Transició i
l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
l’any 1983 des de la premissa de la Memòria Democràtica com
a llegat cultural. Així mateix, es pretén garantir que els espais
de convivència siguin espais per a la cultura democràtica i la
concòrdia, es reconeix la tasca de les entitats memorialistes
durant aquests anys per restituir la memòria de les víctimes i
reclamar justícia, i rebutjar i impedir qualsevol manifestació
que suposi un reconeixement del feixisme, exaltació de la
revolta militar, la Dictadura franquista o el propi dictador.
Aquesta Llei se circumscriu a un referent històric: el
democràtic. Recuperar el llegat democràtic de les persones,
organitzacions i institucions que varen defensar la legalitat
republicana i que varen patir i fer front a la repressió política,
social i cultural de la dictadura franquista, ha de ser entesa com
una afirmació de les nostres llibertats i com a voluntat de
consolidar el nostre futur de convivència, concòrdia i pau.
Després de quaranta anys de trajectòria democràtica, des de les
institucions públiques de les Illes Balears cal aprofundir en el
coneixement del que va suposar aquest període que abasta de
la II República, la Dictadura franquista, la Transició i l’Estatut
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d’Autonomia de les Illes Balears, impulsant els estudis i
investigacions que estan per fer i adoptant les mesures de
reparació i dignificació de les víctimes que encara resten
pendents, com una via per difondre a les generacions presents
i futures el respecte pels drets humans i els fonaments del
sistema democràtic i de llibertats de què gaudeix la societat.
Amb aquesta Llei, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura i els
seus descendents, tindran reconeguts els drets que es regulen a
aquesta Llei i uns instruments per fer-los efectius que podran
exigir a les administracions públiques de la nostra comunitat
autònoma.
II
Aquesta Llei s’estructura en sis títols i s’articula en quatre
eixos principals: el dret a la veritat, el dret a la memòria
democràtica, el dret a la reparació i reconeixement de les
víctimes i les garanties de no-repetició.
El títol preliminar es dedica a les disposicions generals, que
comprenen l’objecte de la Llei, els principis rectors, així com
les mesures i les actuacions dirigides a les víctimes.
El títol I fa referència al dret de les víctimes a la veritat, la
qual cosa implica l’obligació de les institucions públiques
d’investigar per promoure l’aclariment dels fets ocorreguts en
relació a les violacions dels drets durant la Guerra Civil i la
Dictadura, com un element fonamental per a la construcció de
la convivència en el present i el futur. El present títol delimita
la consideració de víctimes amb la finalitat clara
d’identificar-les a través d’un Cens de la Memòria.
El títol II estableix el dret a la Memòria Democràtica de les
Illes Balears i s’estructura en quatre capítols. El primer capítol
pretén consolidar els valors democràtics a través del Patrimoni
Documental i Bibliogràfic de la Memòria Democràtica. El
segon capítol preveu la creació de Seccions Museístiques de la
Memòria Democràtica, que podran albergar tots aquells
vestigis franquistes que es retirin. El capítol tercer crea una
nova figura de protecció a les Illes Balears com són els Espais
i Itineraris de la Memòria democràtica de les Illes Balears, amb
la confecció d’un Catàleg de tots aquells espais, immobles o
paratges de rellevància per a la Memòria Democràtica de les
Illes Balears i clarificant el procediment d’inscripció, de
modificació o cancel·lació, els efectes i les obligacions que
comporten aquest fet. Per últim, es determina el règim de
protecció i conservació d’aquests espais i s’especifica que els
espais com i itineraris hauran de comptar amb els mitjans
d’expressió i interpretació dels fets succeïts al mateix i
subjectes a la identitat gràfica el Govern de les Illes Balears. El
capítol quart és un reconeixement al moviment memorialista de
les Illes Balears i es preveuen mesures de foment d’aquest
associacionisme.
El títol III es refereix al dret a la reparació i reconeixement
de les víctimes de la repressió i la Dictadura franquista.
S’articula en tres capítols. El primer planteja actuacions i
mesures a desenvolupar per part de les administracions
públiques, com poden ser estudis, publicacions, jornades,
homenatges, etc., per recordar i reconèixer a víctimes de la
repressió i dictadura franquista. Es declara dia 11 de novembre
com a data simbòlica de record i homenatge a les víctimes de
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la Dictadura i repressió franquista. El capítol dos indica la
tutela de les administracions públiques envers la Memòria
Democràtica. En virtut d’aquesta Llei es consideraran contraris
a la Memòria Democràtica l’exhibició pública de tota una sèrie
d’elements situats a la via pública, amb la finalitat de
commemorar, enaltir o exaltar la revolta militar de 1936 i el
franquisme; la celebració d’actes o homenatges que enalteixin
el franquisme, així com l’impuls de distincions o
reconeixements de persones, entitats o organitzacions que van
sustentar el règim dictatorial. Es preveu la confecció d’un Cens
de símbols i mencions franquistes que hauran de ser retirats per
les institucions públiques. Finalment, es contempla la privació
d’ajudes i subvencions públiques a aquelles persones i entitats
que vulnerin o vagin en contra d’aquesta Llei. Al capítol tercer
el Govern de les Illes Balears mostra la seva predisposició, per
tal d’aconseguir l’aplicació de les resolucions de les Nacions
Unides sobre crims contra la Humanitat i constata el seu
compromís personant-se davant les institucions judicials
pertinents, en casos de desaparicions forçades, consells de
guerra i afusellaments i altres vulneracions dels drets humans
comeses durant la repressió i Dictadura franquista.
El títol IV fa referència a les garanties de no-repetició. El
Govern de les Illes Balears promourà el coneixement sobre els
fets del passat, fomentarà la cultura democràtica i del civisme,
com a mesures per a intentar evitar la repetició del feixisme.
El títol V consta de dos capítols. El primer fa referència a
la planificació i seguiment a través de la figura de la Comissió
Tècnica de Memòria Democràtica, les funcions i composició de
la qual queden delimitades, així com dels instruments que
integraran les accions específiques per donar compliment als
objectius d’aquesta Llei, com són el Pla Autonòmic de
Memòria Democràtica i els plans anuals. També es preveu el
mecanisme d’avaluació de les polítiques públiques de Memòria
Democràtica. El segon capítol estableix la col·laboració i la
cooperació administrativa necessària per al correcte
desenvolupament normatiu.
El títol VI estableix un règim sancionador, qualificant les
infraccions en lleus, greus i molt greus; preveient sancions en
funció de la gravetat i clarificant el procediment incoador de les
sancions.

Queden derogades totes aquelles disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior, el contingut de les quals s’oposen al
que disposa aquesta Llei i es preveu l’adaptació en el termini de
dos anys de diferents Lleis i normatives, per tal d’adaptar-se als
objectius i esperit d’aquesta Llei.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
La present Llei té per objecte:
1. L'establiment de polítiques públiques per recuperar la
Memòria Democràtica en relació amb aquelles persones,
institucions, grups, col·lectius que foren víctimes de la
repressió i l’assassinat a les Illes Balears com a conseqüència
del cop militar produït a partir del 17 de juliol de 1936. Es
pretén la restitució, el reconeixement i la rehabilitació de la
memòria de les persones, institucions, grups i col·lectius que
patiren la violència i repressió, així com la de tots aquells que
lluitaren pel restabliment de la democràcia.
2. Vetllar pel coneixement i la difusió de la història de les Illes
Balears durant la II República, la Guerra Civil, la Dictadura
franquista, la Transició, l'entrada en vigor del nostre Estatut
d'Autonomia l'any 1983, des de la premissa de la protecció i la
difusió de la Memòria Democràtica com a llegat cultural de les
Illes Balears.
3. Garantir que els espais de convivència siguin espais per a la
cultura democràtica i la concòrdia, així com reconèixer la
immensa tasca de les entitats memorialistes per restituir la
memòria de les víctimes i reclamar justícia.
4. Rebutjar i impedir qualsevol manifestació que suposi un
reconeixement del feixisme o exaltació de la revolta militar, la
Dictadura franquista o el propi dictador.
Article 2
Principis rectors
Són principis rectors d’aquesta Llei:

Per últim, la Llei conté les disposicions addicionals,
derogatòries i finals. La disposició addicional primera per tal
de sol·licitar a l’Estat Espanyol la nul·litat de tots els judicis a
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears realitzats per
tribunals militars i/o civils durant la Dictadura o la Transició,
incloent l’anul·lació de les sentències dels Consells de Guerra,
Tribunals de Responsabilitats Polítiques, Tribunal Especial de
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i Tribunal d’Ordre
Públic (TOP), així com expedients de depuració del magisteri.
La segona, per crear un comitè de feina que analitzi la
desaparició de fons documentals; la tercera per impulsar la
inscripció de defunció de les víctimes desaparegudes al
Registre Civil; la quarta per articular procediments que
permetin investigar els casos d’infants robats durant la
Dictadura franquista i dotar de cobertura jurídica, psicològica
i assistencial, les víctimes. Finalment, es preveu la necessitat
d’indicar la suficiència de recursos humans i materials que
afecti la prestació dels serveis per impulsar els objectius
d’aquesta Llei.

a) Els principis de veritat, justícia i reparació establerts per
les Nacions Unides.
b) Els valors constitucionals de la convivència, el
pluralisme, la defensa de la pau i dels drets humans.
Article 3
Mesures i actuacions dirigides a les víctimes
1. Les mesures que el Govern de les Illes Balears haurà de dur
a terme per al compliment dels objectius assenyalats a l’article
1 seran les següents:
a) Retirar o instar a la retirada de mencions, vestigis i
símbols franquistes que puguin existir.
b) Desenvolupar convenis i altres instruments per a l’estudi
i el coneixement dels fets esdevinguts a les Illes Balears durant
la Dictadura franquista i el restabliment de la democràcia.
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c) Impulsar i protegir els Espais i Itineraris de la Memòria
Democràtica, així com els monuments de record existents a les
víctimes del franquisme.
d) Impulsar declaracions i mencions de reconeixement per
a les víctimes de la Dictadura.
e) Facilitar a totes les persones que així ho desitgin
informació sobre possibles desaparicions forçada d’infants
ocorreguts durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista.
f) Col·laborar i impulsar davant l’administració de justícia
els casos de desaparicions forçades que afectin ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears ocorreguts durant la Guerra Civil
i la Dictadura franquista.
g) Organitzar, juntament amb tots els col·lectius i les
associacions d’afectats o familiars, actes d’homenatge
institucional a totes les víctimes de la repressió per part de la
Dictadura sorgida del cop d’estat de juliol de 1936 a les Illes
Balears, així com a les víctimes del franquisme.
2. Les actuacions definides a l’apartat anterior es realitzaran en
col·laboració amb els Consells Insulars, els Ajuntaments, les
associacions memorialistes i les entitats acadèmiques, o
qualsevol altra entitat privada que pugui contribuir a donar
compliment als objectius de veritat, justícia i reparació.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears estan
obligades a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears per
tal de dur a terme les actuacions definides en aquesta Llei per
tal d’assolir els objectius de veritat, justícia i reparació.
4. S’establiran en el pressupostos generals de les Illes Balears
les partides econòmiques necessàries per atendre el compliment
dels objectius d’aquesta Llei.
TÍTOL I
DEL DRET A LA VERITAT
Capítol I
Sobre les víctimes de la guerra civil i la repressió
franquista
Article 4
Determinació de les víctimes
1. El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures i
actuacions necessàries per a la determinació i identificació de
les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista en les
Illes Balears que van ser executades, desaparegudes, exiliades,
o van sofrir la repressió, per la seva defensa de la legalitat
democràtica, així com els seus familiars, i igualment les
persones que fins al final de la Dictadura i fins i tot durant la
transició democràtica, van ser represaliades per les seves idees
o responsabilitats polítiques o sindicals sofrint, fins i tot, la
presó o l'exili.
2. Tindran també la condició de víctimes les organitzacions o
sectors socials, professionals o culturals, entitats, partits
polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o
LGTIB que, amb les persones represaliades per la seva identitat
de gènere o orientació sexual, van sofrir la persecució del règim
franquista.
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3. A l'efecte de la present Llei seran víctimes els infants robats,
adoptats irregularment sense l'autorització dels seus progenitors
durant la Dictadura franquista, als quals es reconeixerà la
mateixa condició de víctimes.
4. Alhora, es consideren víctimes directes els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears que hagin patit les mateixes
circumstàncies fora del territori de l’actual Comunitat
Autònoma de les Illes Balears durant la Guerra Civil i la
Dictadura franquista.
5. De la mateixa manera, es consideraran víctimes indirectes els
familiars fins a tercer grau o persones a càrrec que tinguin
relació immediata amb la víctima directa, i les persones que
hagin patit danys o alguna forma de repressió per assistir a les
víctimes, intervenir o per a impedir la victimització.
Capítol II
Identificació de les víctimes
Article 5
Cens de la Memòria
1. El Cens de la Memòria serà un registre oficial de les
persones que tindran la consideració de víctimes segons els
criteris establerts a l’article 4.
2. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica confeccionarà un Cens de la Memòria de caràcter
públic, que ponderarà l’existència d’oposició a ser inscrits per
qualsevol dels seus descendents directes fins al tercer grau i la
normativa vigent de Protecció de Dades.
3. Al Cens de la Memòria s'anotarà la tipologia de repressió, els
fets ocorreguts així com la informació que es determini
reglamentàriament per la Comissió Tècnica de Memòria
Democràtica establerta a l’article 30 d’aquesta Llei.
TÍTOL II
DEL DRET A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE
LES ILLES BALEARS
Capítol I
Del patrimoni documental i bibliogràfic relatiu a la
memòria democràtica de les Illes Balears
Article 6
Documents de la Memòria Democràtica de les Illes Balears
i la seva protecció
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per document de la
Memòria Democràtica de les Illes Balears tota la informació
produïda per les persones físiques o jurídiques de qualsevol
naturalesa com a testimoni dels seus actes, recollida en un
suport, amb independència de la seva forma d’expressió o
context tecnològic en què s’hagi generat, relativa a la Memòria
Democràtica de les Illes Balears.
2. Els documents produïts durant el període que abasta de la II
República fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears conservats o reunits en l’exercici de les seves
activitats per les entitats de caràcter públic, associacions de
caràcter polític, econòmic, empresarial, sindical o religiós i per
les entitats, fundacions i associacions culturals i educatives de

4694

BOPIB núm. 91 - 7 d'abril de 2017

caràcter privat establertes a les Illes Balears, integren el
Patrimoni Documental de la Memòria Democràtica les Illes
Balears, en virtut de la legislació que sobre aquesta matèria hi
sigui aplicable.

biblioteques os serveis públics. Se presumirà que existeix
aquest nombre d’exemplars en el cas d’obres editades a partir
de 1958.

3. Els poder públics adoptaran les mesures necessàries per a la
protecció, la integritat, la descripció, la identificació i la difusió
dels documents de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears, en particular en els casos de major deteriorament o risc
de degradació, protegint-los especialment front a la sostracció,
destrucció o ocultació.

2. Tindran la mateixa consideració els exemplars producte
d’edicions de pel·lícules cinematogràfiques, discos, fotografies,
materials audiovisuals i d’altres similars, relacionats amb la
Memòria Democràtica de les Illes Balears qualsevol que sigui
el seu suport material, de les que no constin al manco tres
exemplars en els serveis públics, o un en el cas de pel·lícules
cinematogràfiques.

4. En el marc del Pla Autonòmic de Memòria Democràtica de
les Illes Balears i dels plans anuals, contemplats a l’article 31
d’aquesta Llei, es duran a terme les actuacions necessàries per
reunir i recuperar tots els documents i els testimonis orals originals i còpies- relatius al període històric corresponent a
1931-1983, establint les fórmules de cooperació necessàries
amb organitzacions polítiques, sindicals, fundacions i entitats
memorialistes, per tal de preservar i divulgar la Memòria
Democràtica.

3. Els patrimoni bibliogràfic produït durant el període que
abasta de la II República fins a l’entrada en vigor de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears conservat o reunit en
l’exercici de les seves activitats per entitats i associacions de
caràcter polític, econòmic, empresarial, sindical o religiós i per
les entitats, fundacions i associacions culturals i educatives de
caràcter privat establertes a les Illes Balears, integra el
Patrimoni Documental de les Illes Balears, en virtut de la
legislació que sobre aquesta matèria hi sigui aplicable.

5. El Govern de les Illes Balears impulsarà als Arxius
gestionats per la Conselleria de Cultura una Secció o Seccions
de la Memòria Democràtica amb l’objectiu de recuperar,
conservar i divulgar la Memòria Democràtica de la II
República, Guerra Civil, Dictadura, repressió feixista,
resistència i exili durant el període 1931 al 1983 a les Illes
Balears. S’establiran les fórmules de cooperació necessàries
amb investigadors, fundacions i entitats memorialistes.

4. Els poder públics adoptaran les mesures necessàries per a la
protecció, la integritat, la descripció, la identificació i la difusió
de la bibliografia de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears, en particular en els casos de major deteriorament o risc
de degradació, protegint-los especialment front a la sostracció,
destrucció o ocultació.

6. Cada illa disposarà de la seva secció de Memòria
Democràtica, per tal de salvaguardar el Patrimoni Documental,
en els Arxius i les Biblioteques que la Comissió Tècnica de
Memòria Democràtica determini. Es prioritzaran els espais de
titularitat estatal, gestionats per la CAIB, i en cas de mancar-ne,
la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica adoptarà altres
fórmules de col·laboració en espais de titularitat dels Consells
Insulars i/o Ajuntaments.
7. El Govern de les Illes Balears respectarà el principi de
procedència establert a la Llei 12/1998, del Patrimoni Històric
de les Illes Balears , mantenint el principi de conjunt i evitant
disgregacions.
8. El Govern de les Illes Balears aprovarà, amb caràcter anual,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i tenint en
compte el pla d’actuació previst a l’article 31 un programa per
a l’adquisició, la còpia, la digitalització o la subscripció de
convenis sobre els documents referits a la Memòria
Democràtica de les Illes Balears que formin part d’Arxius
públics o privats, nacionals o estrangers, ja siguin originals o a
través de qualsevol reproducció fidel al original.
Article 7
Bibliografia de la Memòria Democràtica de les Illes Balears
i la seva protecció
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per patrimoni bibliogràfic
de la Memòria Democràtica de les Illes Balears les biblioteques
i col·leccions bibliogràfiques de titularitat pública i les obres
literàries, històriques, científiques o artístiques de caràcter
unitari o seriat, en escriptura manuscrita o impresa, de les quals
no consti la existència de al manco tres exemplars en les

5. El Govern de les Illes Balears impulsarà a les Biblioteques
gestionades per la Conselleria de Cultura una Secció o Seccions
Bibliogràfiques de la Memòria Democràtica amb l’objectiu de
recuperar, conservar i divulgar la Memòria Democràtica de la
II República, Guerra Civil, Dictadura, repressió feixista,
resistència i exili durant el període 1931 al 1983 a les Illes
Balears. S’establiran les fórmules de cooperació necessàries
amb investigadors, fundacions, entitats memorialistes, així com
amb el Centre Documental de la Memòria Històrica, previst a
Llei 52/2007,de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
amplien drets i s'estableixen mesures en favor de qui va patir
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.
6. Cada illa podrà disposar de la seva pròpia Secció de la
Memòria Democràtica, dividida en col·leccions, de conformitat
amb la regulació establerta a la Llei 15/2006, de 17 d’octubre
d’Arxius i Patrimoni Documental de les Illes Balears. Es
prioritzaran els espais de titularitat estatal, gestionats per la
CAIB, i en cas de mancar-ne, la Comissió Tècnica de Memòria
Democràtica adoptarà altres fórmules de col·laboració en
espais de titularitat dels Consells Insulars i/o Ajuntaments.
7. El Govern de les Illes Balears respectarà el principi de
procedència establert a la Llei 12/1998, del Patrimoni Històric
de les Illes balears, mantenint el principi de conjunt i evitant
disgregacions.
8. El Govern de les Illes Balears aprovarà, amb caràcter anual,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i tenint en
compte el pla d’actuació previst a l’article 31 un programa per
a l’adquisició o la subscripció de convenis sobre la bibliografia
referida a la Memòria Democràtica de les Illes Balears que
formi part de Biblioteques públiques o privades, nacionals o
estrangeres.
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Article 8
Dret d’accés als documents
1. Es garanteix el dret d’accés als documents constitutius del
Patrimoni Documental, de conformitat amb la regulació
establerta a la Llei 15/2006, de 17 d’octubre d’Arxius i
Patrimoni Documental de les Illes Balears i atenent les
disposicions en matèria d’Arxius vinculats a Drets Humans que
recull la ONU, la UNESCO i el Parlament Europeu.
2. El Govern de les Illes Balears actuarà davant els arxius
públics i privats en el cas de no facilitar la documentació
pública o dificultar la seva consulta, així com també, instarà a
l’Església l’obertura pública dels seus arxius referents als anys
de la Guerra Civil i la Dictadura.
3. El Govern de les Illes Balears promourà les mesures
corresponents per garantir l’accés als Arxius militars i a la
documentació històrica en poder de l’Administració General de
l’Estat.
Capítol II
Museus de la Memòria Democràtica
Article 9
Seccions Museístiques de la Memòria Democràtica
1. Amb l’objecte de contribuir al foment de la cultura de la
Memòria Democràtica, als Museus gestionats per la Conselleria
de Cultura es podran crear Seccions Museístiques de la
Memòria Democràtica, en la forma que reglamentàriament es
determini. Serà d’aplicació la present normativa i la Llei
4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes Balears.
2. En aquestes Seccions es depositaran tots aquells objectes
relacionats amb la Segona República, amb la Guerra Civil, la
repressió franquista i la Memòria Democràtica que els familiars
i propietaris legítims decideixen donar o cedir i també aquells
que no siguin reclamat per cap familiar.
3. Les donacions, cessions de particulars d’objectes o
col·leccions relacionades amb la Memòria Democràtica seran
dipositades a la secció museística de Memòria Democràtica
habilitada a tals efectes i que serà determinada
reglamentàriament per la Conselleria competent en Memòria
Democràtica.
3. Els elements i vestigis franquistes inventariats al Cens de
símbols, llegendes i mencions franquistes la Memòria,
establert a l’article 23 d’aquesta Llei es podran depositar a la
secció museística de Memòria Democràtica habilitada a tals
efectes i que serà determinada reglamentàriament per la
Conselleria competent en Memòria Democràtica.
4. Cada illa podrà disposar de la seva pròpia secció específica
de la Memòria Democràtica, de conformitat amb la regulació
establerta a la Llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes
Balears. Es prioritzaran els espais de titularitat estatal,
gestionats per la CAIB, i en cas de mancar-ne, la Comissió
Tècnica de Memòria Democràtica adoptarà altres fórmules de
col·laboració en espais de titularitat dels Consells Insulars i/o
Ajuntaments.
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Capítol III
Espais i itineraris de la Memòria Democràtica
Article 10
Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears
1. S’estableix la figura d’Espai de la Memòria Democràtica de
les Illes Balears. Tindran consideració d’Espais de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears aquells espais, immobles o
paratges que es troben en ella i revelen interès per a la
Comunitat Autònoma, per haver-s'hi desenvolupat fets de
singular rellevància per la seva significació històrica, simbòlica
o per la seva repercussió en la memòria col·lectiva de la lluita
de la ciutadania de les Illes Balears pels seus drets i llibertats
democràtiques, en el període que comprèn des de la
proclamació de la II República Espanyola, el 14 d’abril de
1931, fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia el 25
de febrer de 1983.
2. Es denominaran Itineraris de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears els conjunts formats per dos o més Espais de la
Memòria Democràtica de les Illes Balears que coincideixin en
l’espai i tinguin criteris interpretatius comuns de caràcter
històric o simbòlic, sense perjudici que hi concorrin altres
valors rellevants de caràcter arquitectònic, paisatgístic, o de
tipus ambiental, etnogràfic o antropològic.
3. Les administracions públiques que siguin titulars de béns
declarats com a Espais de Memòria Democràtica de les Illes
Balears estaran obligades a garantir-ne la perdurabilitat, la
identificació i la senyalització adequada.
4. En els casos en què els titulars siguin privats, es procurarà
aconseguir aquests objectius mitjançant acords entre el
departament competent en matèria de Memòria Democràtica i
les persones o entitats titulars.
Article 11
Catàleg d’Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de
les Illes Balears
1. Es crea el Catàleg d’Espais i Itineraris de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears amb l’objecte d’inscriure en
ell aquells espais, immobles o paratges que reuneixin les
característiques definides en l’article 10.
2. La formació, la gestió i la divulgació del Catàleg d’Espais i
Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes Balears serà
de caràcter públic i correspon a la Conselleria competent en
matèria de Memòria Democràtica.
Article 12
Procediment d’inscripció
1. El procediment per a la inscripció s’iniciarà d’ofici per la
persona titular de la Conselleria competent en matèria de
Memòria Democràtica i/o a instàncies de la Comissió Tècnica
de la Memòria Democràtica, regulada a l’article 30. Qualsevol
persona física o jurídica per mitjà d’un escrit raonat dirigit a
aquesta Conselleria podrà instar la iniciació esmentada. La
sol·licitud s’entendrà desestimada transcorreguts tres mesos des
de la seva presentació sense haver-se dictat i notificat resolució
expressa.
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2. La iniciació del procediment es realitzarà mitjançant un
acord motivat, que inclourà, com a mínim, els punts següents:
a) Identificació del bé.
b) Identificació dels valors materials, històrics o simbòlics,
que justifiquen la seva inscripció.
c) Descripció i determinació de les parts del bé que són
objecte d’inscripció.
d) La seva delimitació cartogràfica amb les seves
corresponents coordenades geogràfiques.

inscripció dels béns inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris
de la Memòria Democràtica de les Illes Balears, quan hagin
canviat o desaparegut les circumstàncies que en van motivar la
inscripció.
2. En cap supòsit no podrà invocar-se com a causa per a la
cancel·lació de la inscripció les que es deriven de
l’incompliment de l’obligació de conservació.
3. La modificació i la cancel·lació de la inscripció dels Espais
i Itineraris es realitzaran seguint el procediment establert en
l’article anterior per a la seva inscripció i igualment serà
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

e) Instruccions particulars de protecció i usos compatibles.
f) Mesures cautelars, si és el cas, que foren necessàries per
a la protecció i conservació del bé.
3. La incoació comportarà l’anotació preventiva del bé en el
Catàleg d’Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears i determinarà la suspensió cautelar, quan
procedeixi conforme a dret, de les corresponents llicències
municipals de parcel·lació, edificació o demolició, així com
dels efectes de la ja atorgades, fins que s’obtingui l’autorització
de la Conselleria competent en Memòria Democràtica, la qual
haurà de resoldre la sol·licitud d’autorització en el termini de
tres mesos. La denegació de l’autorització comportarà la
necessitat de procedir a la revocació total o parcial de la
llicència concedida. La protecció cautelar derivada de
l’anotació preventiva cessarà quan es deixi sense efecte la
incoació, es resolgui el procediment d’inscripció o es produeixi
la seva caducitat.
4. L’acord d’inici del procediment d’inscripció en el Catàleg
d’Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
5. En el procediment per a la inscripció, serà preceptiu el tràmit
d’informació pública, d’audiència als particulars directament
afectats, i d’audiència al municipi o municipis on radiqui el lloc
o itinerari, als Consells Insulars i l’informe de la Comissió
Tècnica prevista en aquesta Llei.
6. La resolució del procediment d’inscripció en el Catàleg
d’Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears es dictarà en el termini màxim de dotze mesos per la
Conselleria competent en Memòria Democràtica. La resolució
serà notificada als interessats directament afectats i publicada
en el Butlletí Oficial les Illes Balears i inscrita en el Catàleg
d’Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears.
7. La caducitat del procediment es produirà transcorreguts
dotze mesos des de la data de la iniciació, sense que se n’hagi
dictat i notificat la resolució. Declarada la caducitat del
procediment, no podrà tornar a iniciar-se en els tres anys
següents, llevat que es realitzi a instàncies del titular del bé.
Article 13
Modificació i cancel·lació de la inscripció
1. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica, podrà modificar i, si és el cas, cancel·lar la

Article 14
Efectes de la inscripció
1. La inscripció d’un Espai o Itinerari de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears en el Catàleg d’Espais i
Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes Balears
suposarà un reconeixement singular i l’aplicació del règim
general de protecció establert en aquesta Llei.
2. L’anotació preventiva en el Catàleg d’Espais i Itineraris de
la Memòria Democràtica de les Illes Balears determinarà
l’aplicació provisional del règim de protecció previstos pels
llocs inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears.
3. Mitjançant resolució de la persona titular de la Conselleria
competent en matèria de Memòria Democràtica, es pot establir
l'aplicació provisional del règim de protecció previst per als
llocs inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears, respecte d'aquells espais,
immobles o paratges pels quals s'apreciï perill d'alteració,
desaparició o deteriorament. Aquesta resolució serà anotada
preventivament al Catàleg junt a les mesures cautelars que
s'estableixin. L'anotació preventiva i les mesures cautelars
hauran de ser confirmades, modificades o aixecades en l'acord
d'incoació del procediment, previst a l'article 12, que s'hauran
d'efectuar dins dels trenta dies següents a la seva adopció. En
tot cas, cessaran quan no s'hagi adoptat l'acord d'inici, quan es
resolgui el procediment d'inscripció o es produeixi la seva
caducitat.
Article 15
Obligacions derivades de la inscripció
1. En els termes que procedeixin, conforme a ordenament
jurídic, les persones propietàries, titulars de drets o simples
posseïdores dels terrenys o immobles inscrits com a Espais de
la Memòria Democràtica de les Illes Balears, tenen el deure de
conservar-lo i mantenir-lo, per tal que es garanteixi la
salvaguarda dels seus valors, de manera que les característiques
que l'identifiquen no es perdin, destrueixin o pateixin un
deteriorament irreparable. A aquests efectes, la Conselleria
competent en Memòria Democràtica podrà assessorar sobre
aquelles obres i actuacions precises per al compliment del
deure de conservació.
2. En el cas que per garantir la conservació, el manteniment o
la custòdia dels béns inscrits com a Espai de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears, sigui necessari dur a terme
obres o actuacions de qualsevol tipus en aquells, la Conselleria
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competent en matèria de Memòria Democràtica, a la vista dels
informes tècnics de què es derivi la necessitat esmentada,
ordenarà a les persones propietàries, titulars de drets o simples
posseïdores els requisits tècnics per a la seva conservació i
termini màxim d’execució. L'ordre esmentada no excusarà de
l’obligació d’obtenir d’altres Administracions Públiques les
llicències o autoritzacions que corresponguin. Les persones
destinatàries de tals ordres d’execució vindran obligades
d'adoptar únicament aquelles obres o actuacions necessàries
ordenades per la Conselleria competent en Memòria
Democràtica el cost de les quals no superi el 50% del valor del
bé de què es tracta, d’acord amb les prioritats assenyalades en
cada cas per la Conselleria.
3. Així mateix, les persones propietàries, titulars de drets o
simples posseïdores dels terrenys o immobles inscrits com a
Espai de la Memòria Democràtica de les Illes Balears tindran
l’obligació de permetre la seva visita pública en dies i hores
prèviament assenyalats, sempre que les característiques ho
facin possible. El compliment d’aquesta obligació podrà ser
dispensat totalment o parcial per la Conselleria competent en
matèria de Memòria Democràtica quan hi hagi causa
justificada. A més, hauran de permetre la inspecció per part de
la Conselleria, així com facilitar la informació que demanen les
Administracions Públiques competents sobre l’estat del lloc i
la seva utilització.
4. Sense perjudici del que disposa el títol VI, la falta del
compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei per
a les persones propietàries, posseïdores o titulars de drets sobre
béns inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears facultarà al Govern de les Illes
Balears per a l'adopció de mesures cautelars immediates sobre
l’Espai per causa d’interès públic o social, resultant aplicable
la normativa en matèria d’expropiació. Constituirà causa
d’interès social per a l’expropiació per el Govern de les Illes
Balears el perill de destrucció o deteriorament irreparable del
bé.
Article 16
Règim de protecció i conservació
1. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica podrà impedir un enderrocament i/o suspendre
qualsevol classe d'obra o intervenció en un Espai de la
Memòria Democràtica inscrit al Catàleg d’Espais i Itineraris de
la Memòria Democràtica de les Illes Balears.
2. Igualment, podrà actuar de manera preventiva o instarà a
l’adopció de les mesures cautelars necessàries, previstes a
l’article 12, per preservar aquells espais, immobles o paratges
pels quals es valori perill d’alteració, desaparició o
deteriorament, estiguin inclosos o no dins el Catàleg.
3. Serà preceptiva l'autorització de la Conselleria competent en
matèria de Memòria Democràtica per a qualsevol canvi, ús,
obra, moviment o modificació que es produeixi a un Espai de
la Memòria Democràtica de les Illes Balears. La col·locació de
publicitat comercial, cablejat, antenes i altres conduccions
estaran igualment sotmeses a autorització. El procediment
d'autorització es desenvoluparà conforme als tràmits que
reglamentàriament s'estableixin.
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4. En els casos de projectes de conservació, restauració o
rehabilitació d'Espais de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears, aquests s'ajustaran al contingut que reglamentàriament
es determini, incloent, en qualsevol cas, un estudi històric del
lloc, una diagnosi del seu estat de conservació actual, així com
una proposta d'actuació i un pressupost econòmic d'execució.
El projecte de conservació serà subscrit per personal tècnic
competent.
5. Reglamentàriament, es determinaran aquelles obres o
actuacions no sotmeses a autorització en els Espais de la
Memòria Democràtica de les Illes Balears.
6. La Conselleria competent en Memòria Democràtica, en el
marc dels programes d’actuació previstos en l’article 31
col·laborarà en la conservació, manteniment i rehabilitació dels
Espais i Itineraris de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears.
Article 17
Difusió i interpretació
1. Cada Espai o Itinerari de la Memòria Democràtica de les
Illes balears haurà de comptar amb els mitjans d'expressió i
interpretació dels fets que hi han succeït. Reglamentàriament,
es determinaran les condicions i mitjans de difusió
interpretativa.
2. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica establirà la identitat gràfica dels Espais i Itineraris
de la Memòria Democràtica per a la seva senyalització i difusió
oficial, d'acord amb la normativa en matèria d'identitat
corporativa.
Capítol IV
Del moviment memorialista
Article 18
Reconeixement del moviment memorialista
1. Les entitats memorialistes contribueixen a la conscienciació
social per a la preservació de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears i a la defensa dels drets de les víctimes.
Article 19
Foment de l’activitat de les entitats memorialistes
El Govern de les Illes Balears promourà, en el marc dels
plans d’actuació previstos en l’article 31, la realització de
mesures que contribueixin a la consecució dels objectius
d’aquesta Llei a través de l’actuació d’entitats memorialistes,
degudament inscrites al Registre d’Associacions del Govern
de les Illes Balears, a les quals donarà suport.
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TÍTOL III
DEL DRET A LA REPARACIÓ I RECONEIXEMENT
A LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ I LA
DICTADURA FRANQUISTA

2. Les institucions públiques de les Illes Balears impulsaran en
aquesta data actes de reconeixement i homenatge, amb
l’objecte de mantenir la seva memòria i reivindicar els valors
democràtics i la lluita per la llibertat.

Capítol I
Reparació i reconeixement

Capítol II
Tutela de la Memòria Democràtica

Article 20
Actuacions i mesures de reparació i reconeixement.

Article 22
Actes contraris a la Memòria Democràtica

1. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica, en el marc del Pla Autonòmic de Memòria
Democràtica establert a l’article 31, promourà mesures de
reparació a les víctimes de la repressió, així com a les entitats
que contribuïren a la defensa de la democràcia, mitjançant
l'elaboració d'estudis, publicacions, jornades, homenatges, així
com la construcció de monuments o altres elements, en el seu
record i reconeixement.

En virtut d’aquesta Llei es considera contrari a la Memòria
Democràtica:

2. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica col·laborarà amb els Consells Insulars, els
Ajuntaments, la Universitat de les Illes Balears, altres
institucions científiques i amb les entitats memorialistes, en
accions de reparació i reconeixement de les víctimes de la
repressió.
3. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica impulsarà actuacions per fer copartíceps de les
mesures de reparació i reconeixement a les organitzacions que
varen aprofitar-se dels treballs forçats en el seu benefici.
4. El Govern de les Illes Balears facilitarà als familiars que així
ho sol·licitin la gestió i l'obtenció del certificat de reparació i
reconeixement personal, que haurà d’expedir el Ministeri de
Justícia sobre la base de l’article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor de les persones que patiren
persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.
Aquest certificat de reparació i reconeixement personal tindrà
valor per ser presentat davant qualsevol administració pública
de les Illes Balears i de la resta de l’Estat, en els termes que
estableixin les lleis en aquest darrer cas, per tal d’accedir a les
ajudes de l’Estat com a víctima de la repressió i la dictadura
franquista, en els termes que s’hagin establert o es puguin
establir per a aquestes víctimes.
5. Es reconeix la contribució de les associacions, fundacions,
entitats acadèmiques i organitzacions en la preservació de la
Memòria Democràtica i en la defensa dels drets de les víctimes
de la repressió.
6. Les entitats memorialistes són reconegudes per aquesta Llei
com a titulars d’interessos legítims col·lectius de les víctimes.
Article 21
Dia de record i homenatge a les víctimes de la Dictadura i
repressió franquista
1. Es declara el dia 11 de novembre de cada any com a dia de
record i homenatge a les víctimes de la Dictadura i repressió
franquista.

1. L’exhibició pública d’escuts, insígnies, plaques, i altres
objectes o mencions, com ara la guia de carrers, inscripcions i
altres elements adossats a edificis públics o situats en la via
pública, realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment
individual o col·lectiu de la revolta militar de 1936 i del
franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que van
sustentar el règim dictatorial, es considera contrària a la
Memòria Democràtica i a la dignitat de les víctimes.
2. La celebració d’actes i/o homenatges de qualsevol naturalesa
que tinguin com a finalitat la commemoració, exaltació o
enaltiment individual o col·lectiu de la revolta militar de 1936
i del franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que
van sustentar el règim dictatorial.
3. Promoure distincions o reconeixements de persones, entitats
o organitzacions que van sustentar el règim dictatorial.
4. Altres actuacions no contemplades als punts anteriors,
degudament motivades per la Comissió Tècnica de Memòria
Democràtica, per atemptar contra la Memòria Democràtica i
l’esperit d’aquesta Llei.
Article 23
Cens de símbols, llegendes i mencions franquistes
La Comissió Tècnica de Memòria Democràtica realitzarà en
el termini de 12 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei
un Cens de símbols, llegendes i mencions que han de ser
retirats o eliminats. Aquest serà presentat al Parlament i
publicat en la pàgina web creada a tals efectes.
Article 24
Retirada de símbols, llegendes i mencions franquistes
contràries a aquesta Llei
1. Les administracions Públiques de les Illes Balears, en
l'exercici de les seves competències, adoptaran les mesures
necessàries per procedir a la retirada o l'eliminació dels
elements contraris a la Memòria Democràtica de les Illes
Balears.
2. El Govern prendrà les mesures oportunes per a garantir la
retirada d’ escuts, insígnies, escultures, plaques i altres objectes
o mencions commemoratives realitzats amb la finalitat de
l’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, la
Guerra Civil i la repressió de la dictadura, sense perjudici de
les actuacions que les víctimes de la repressió, els seus
familiars o les entitats memorialistes puguin dur a terme.
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3. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica inclourà en l'informe anual de seguiment previst
a l'article 31 un apartat específic sobre el compliment de la
retirada o l'eliminació dels elements contraris a la Memòria
Democràtica de les Illes Balears.

públiques per les diferents administracions i seran trameses al
Govern d’Espanya.

4. En el cas de béns inclosos al Catàleg General del Patrimoni
Històric de les Illes Balears, es requerirà prèviament a
qualsevol intervenció sobre els mateixos, el compliment dels
requisits exigits en el Títol II de la Llei 12/1998 de 21 de
desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

1. El Govern de les Illes Balears no subvencionarà, bonificarà
o prestarà ajudes públiques, a aquelles persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, sancionades per resolució
administrativa ferma, d’acord amb el que estableix el títol VI
d’aquesta Llei.

5. Quan els elements contraris a la Memòria Democràtica
estiguin col·locats en edificis de caràcter públic, les seves
institucions o persones jurídiques titulars seran responsables
de la seva retirada o eliminació.

2. El Govern de les Illes Balears en cap cas no podrà atorgar
ajudes que tinguin per objecte la realització d’una activitat o el
compliment d’una finalitat que atempti, encoratgi o toleri
pràctiques contràries a la Memòria Democràtica contemplades
en el títol III d’aquesta Llei.

6. Quan els elements contraris a la Memòria Democràtica
estiguin col·locats en edificis de caràcter privat amb projecció
a un espai o ús públic, les persones propietàries dels mateixos
seran responsables de retirar-los o eliminar-los.
7. En cas que es pogués considerar que concorren raons
artístiques o arquitectòniques per al manteniment dels elements
contraris a la Memòria Democràtica, es demanarà
l’assessorament tècnic de la Comissió Tècnica de Patrimoni
Històric dels Consells Insulars i de la Comissió Tècnica de
Memòria Democràtica.
8. No havent-se produït la retirada o eliminació dels elements
a què es refereix aquest article, de manera voluntària, la
Conselleria competent en matèria de Memòria Democràtica,
incoarà d’ofici el procediment per a la retirada dels elements
esmentats.
9. La resolució per la qual s'acordi la retirada d’element
contraris a la Memòria Democràtica recollirà el termini per
realitzar la retirada dels elements i serà executiva, sense
perjudici dels recursos que puguin interposar-se.
10. En tot cas, es donarà tràmit d’audiència als interessants per
un termini màxim de quinze dies hàbils. La resolució que
finalitzi el procediment haurà de dictar-se i notificar-se en el
termini de tres mesos comptats a partir del dia de l’acord
d’inici. Transcorregut aquest termini, es produirà la caducitat
del procediment.
11. Transcorregut el termini donat sense que s’hagi procedit a
la retirada de tals elements, l’administració del Govern de les
Illes Balears o altra administració col·laboradora podrà
efectuar la retirada subsidiàriament.
Article 25
Anul·lació de distincions, nomenaments, títols i honors
institucionals
Les administracions públiques de les Illes Balears
procediran, en el termini d’un any a partir de la publicació
d’aquesta Llei, a revisar i invalidar totes les distincions, els
nomenaments, els títols i els honors institucionals i d'altres
formes de reconeixement de persones que participaren en el
bàndol colpista i/o activament durant la repressió franquista,
procedint-se en aquest termini a realitzar les diligències
oportunes que ho certifiquin. Aquestes certificacions seran fetes

Article 26
Privació d’ajudes i subvencions públiques

3. En les bases de cadascuna de les convocatòries de les
subvencions públiques del Govern de les Illes Balears
s’incorporarà, com un supòsit de pèrdua del dret al cobrament
de la subvenció i del seu reintegrament, que la subvenció sigui
destinada a la realització d’una activitat, o al compliment d’una
finalitat prohibida en el títol III d’aquesta Llei.
Capítol III
Crims contra la humanitat
Article 27
Crims contra la humanitat
1. El Govern de les Illes Balears exigirà i posarà tots els
mitjans disponibles per tal d’aconseguir l’aplicació pels poders
públics a les Illes Balears les resolucions de les Nacions Unides
sobre crims contra la humanitat del règim franquista.
2. El Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars es
personaran davant les institucions judicials pertinents davant
les violacions de drets humans, desaparicions forçades, consells
de guerra, afusellaments, etc., que varen tenir lloc durant la
repressió i Dictadura franquista.
TÍTOL IV
GARANTIES DE NO-REPETICIÓ
Article 28
Investigació científica i divulgació
Amb l’objecte d’avançar en l’estudi i coneixement científic
de la Memòria Democràtica de les Illes Balears, el Govern
promourà projectes d’investigació i divulgació en què podran
participar les Universitats, centres de professors, entitats
memorialistes de les Illes Balears, investigadors particulars,
partits polítics, sindicats, fundacions i d'altres, d’acord amb el
Pla Autonòmic de Memòria Democràtica.
Article 29
Actuacions en matèria de l’ensenyament no universitari
1. Per enfortir els valors democràtics, la Conselleria competent
en matèria d'Educació promourà la inclusió de continguts i la
realització d'activitats curriculars i extracurriculars sobre la
Memòria Democràtica a l'Educació Obligatòria, del Batxillerat
i l'Ensenyament de Persones Adultes.
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2. Amb l’objectiu de reforçar el professorat en les eines
conceptuals i metodològiques adients, la Conselleria
d’Educació i Universitat incorporarà als plans de formació del
professorat l’actualització científica, didàctica i pedagògica, en
relació amb el tractament escolar de la Memòria Democràtica
de les Illes Balears.
TÍTOL V
ACTUACIÓ I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Capítol I
Planificació i seguiment

3. La composició de la Comissió serà la següent:
a) El Conseller o la Consellera competent en matèria de
Memòria Democràtica, o la persona en qui delegui, que
presidirà la Comissió i la representarà davant les institucions,
administracions i entitats privades que desenvolupin les tasques
relacionades amb aquesta Llei.
b) El Director General o la Directora General competent en
matèria de memòria democràtica, o la persona en qui delegui,
que suplirà la Presidència de la Comissió en cas d'absència,
malaltia o vacant.

Article 30
Comissió Tècnica de Memòria Democràtica

c) Dues persones representants de la Conselleria competent
en matèria de memòria democràtica.

1. Depenent de la Conselleria competent en matèria de
Memòria Democràtica es constituirà en el termini de tres mesos
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la Comissió
Tècnica de Memòria Democràtica que tindrà les següents
funcions:

d) Una persona representant de cada un dels Consells
Insulars.

a) Impulsar i coordinar les actuacions de les associacions,
institucions acadèmiques i administracions o ens públics, de les
Illes Balears o d’altres indrets de l’Estat, en compliment
d'aquesta Llei i de la Llei 52/2007.
b) Elaborar els informes pel procediment d’inscripció als
Espai i Itineraris de la Memòria Democràtica.
c) Elaborar el Catàleg d'Espais i Itineraris per la Memòria
Democràtica de les Illes Balears i fer-lo públic, pel seu
coneixement i difusió. Per fer efectiva aquesta funció, es
coordinarà amb la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
prevista a la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el
franquisme.

e) Una persona representant de cada una de les entitats,
d'àmbit insular, que incloguin el desenvolupament de les
activitats regulades per aquesta Llei entre les seves finalitats
estatutàries.
f) Dues persones proposades per la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB), en representació dels
ajuntaments.
g) Una persona designada per la Direcció General
competent en matèria de Memòria Democràtica, que actuarà
com a Secretaria de la Comissió, amb veu i sense vot, qui farà
les convocatòries de les sessions, aixecarà les actes i, si escau,
estendrà certificacions dels acords adoptats.
h) La Comissió podrà convidar a formar part de la mateixa,
amb veu i sense vot, a persones de reconegut prestigi en els
camps de la història contemporània, la filosofia o el dret amb
la funció d'assessorament i assistència tècnica.

d) Col·laborar en la confecció del Cens de la Memòria.
e) Elaborar i aprovar el Pla Autonòmic de Memòria
Democràtica.
f) Elaborar i aprovar els plans anuals.
g) Avaluar i fer els seguiment corresponents per l'aplicació
d'aquesta Llei així com participar en el desenvolupament
normatiu i aprovació de les recomanacions oportunes en
matèria de Memòria Democràtica.
h) Proposar al Govern de les Illes Balears la personació
davant les instàncies judicials pertinents davant les violacions
de drets humans, desaparicions forçades, consells de guerra,
execucions extrajudicial, afusellaments, etc., durant la repressió
i dictadura franquista.
2. Les despeses derivades de les actuacions descrites en aquesta
Llei d’aquestes actuacions seran a càrrec del Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el pla anual elaborat i les disponibilitats
pressupostàries. Les altres administracions, institucions
públiques i entitats privades podran col·laborar-hi
econòmicament a través dels convenis o acords que es puguin
establir.

Article 31
Pla Autonòmic de Memòria Democràtica i plans anuals
1. El Pla Autonòmic de Memòria Democràtica integrarà les
accions específiques adreçades a la consecució dels objectius
d’aquesta Llei.
2. El Pla Autonòmic de Memòria Democràtica té una vigència
màxima de quatre anys, ha de ser avaluats cada dos anys i, si
escau, han d’establir mesures correctores. També, es
determinaran els recursos financers indicatius per a la seva
execució.
Article 32
Informe anual de seguiment de les actuacions en matèria de
Memòria Democràtica
1. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica realitzarà anualment un informe de les actuacions
contemplades a l’article 31. L’informe contendrà un apartat
específic de les actuacions desenvolupades pels Consells
Insulars i els Ajuntaments de les Illes Balears.
2. Per a l’elaboració de l’informe anual les Conselleries i els
seus ens instrumentals col·laboraran amb la Conselleria
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competent en matèria de Memòria Democràtica, facilitant la
informació necessària.

a) Impedir la visita pública als Espais de la Memòria
Democràtica de les Illes Balears.

3. L’informe anual es remetrà a la Comissió Parlamentària
corresponent als efectes de la seva valoració.

b) Fer cas omís a l’obertura d’Arxius relacionats amb la
Guerra Civil i Dictadura.

Capítol II
Col·laboració i cooperació administrativa

c) L’incompliment de requisits, obligacions o prohibicions
establertes en aquesta Llei no tipificats a cap dels apartats
anterior d’aquest article.

Article 33
Col·laboració amb els Consells Insulars i Entitats Locals
1. Els Consells Insulars i les Entitats Locals de Balears en
l’exercici de les seves competències, contribuiran en la
consecució dels objectius i finalitats expressats en aquesta Llei.
2. La Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica col·laborarà amb els Consells Insulars i Entitats
Locals en l’impuls del coneixement, la commemoració, el
foment i la divulgació de la Memòria Democràtica.
3. El Govern de les Illes Balears establirà convenis de
col·laboració o altres fórmules de cooperació econòmica amb
els Consells Insulars i Ajuntaments a efectes d’impulsar els
objectius d’aquesta Llei.
4. Quan un Consell Insular o Entitat Local incompleixi les
obligacions recollides en aquesta Llei, la Conselleria competent
en matèria de Memòria Democràtica li recordarà el seu
compliment, concedint el termini d’un mes a tal efecte. Si
transcorregut aquest termini, l’incompliment persistís, la
Conselleria adoptarà les mesures necessàries pel compliment de
l’obligació, establertes al procediment sancionador.
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR
Article 34
Règim jurídic
Les accions o omissions que suposin incompliment de les
obligacions establertes en aquesta Llei seran sancionades
conforme a allò previst en aquest títol, sense perjudici d’altres
responsabilitat que poguessin concórrer.
Article 35
Responsables
Seran responsables, com a autors, les persones físiques o
jurídiques que dolosament o imprudent realitzin accions o
omissions contràries a aquesta Llei.
En el seu cas, seran responsables solidaris de les infraccions
previstes en aquesta Llei aquells que haguessin ordenat o
cooperat necessàriament per la realització de tals accions o
omissions.

2. Són infraccions greus:
a) Incomplir la prohibició d’exhibir públicament escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions, com ara la guia
de carrers, i altres inscripcions o elements, commemoratius o
d’exaltació o enaltiment individual o col·lectiu del franquisme,
dels seus dirigents o de les organitzacions que sustentaren el
règim dictatorial.
b) Les manifestacions o exhibicions per part de
representants públics i funcionaris de l'administració de la
Comunitat Autònoma que enalteixen o facin apologia del cop
militar de 1936, la Guerra Civil i la Dictadura.
c) Incomplir els deures de conservació i manteniment dels
Espais per a la Memòria Democràtica de les Illes Balears.
3. Són infraccions molt greus:
a) La realització de danys a espais o mobiliari dels Espais
de la Memòria Democràtica de les Illes Balears.
b) Incomplir l’ordre de retirada d’escuts, insígnies,
escultures, plaques i altres objectes o mencions, com la guia de
carrers, i altres inscripcions o elements, commemoratius o
d’exaltació, enaltiment individual o col·lectiu del franquisme,
dels seus dirigents o de les organitzacions que sustentaren el
règim dictatorial.
c) La realització de qualsevol obra o intervenció en un
Espai de la Memòria Democràtica de les Illes Balears sense
autorització.
Article 37
Agreujament de la qualificació
1. En cas de reincidència, les infraccions qualificades
inicialment com a lleus passaran a qualificar-se de greus i les
qualificades com a greus passaran a ser molt greus.
2. Existirà reincidència quan en el termini d’un any es cometi
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi
estat declarat per resolució administrativa ferma.
Article 38
Sancions

Article 36
Infraccions

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei es podran
sancionar amb sancions pecuniàries i no pecuniàries.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus:

2. Les sancions pecuniàries consistiran en multes de quanties
compreses entre els següents imports en funció de la gravetat
de la infracció:
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a) Per a infraccions molt greus: multa entre 10.001 a
150.000 euros.

Disposició addicional segona
Desaparició de fons documentals

b) Per a infraccions greus: multa entre 2.001 a 10.000
euros.

1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, es designarà, mitjançant l'Acord de la Comissió Tècnica
de Memòria Democràtica, un comitè de feina que realitzarà una
investigació sobre la desaparició de fons documentals públics
a les Illes Balears durant el període de Memòria Democràtica.
Les conclusions d’aquesta investigació seran públiques.

c) Per a Infraccions lleus: multa entre 200 i 2.000 euros.
3. Les no pecuniàries seran sancions accessòries i consistiran
en la pèrdua del dret a obtenir subvencions, bonificacions o
ajudes públiques en matèria de memòria democràtica per un
període màxim de dos, tres o cinc anys en cas d’infraccions
lleus, greus o molt greus, respectivament, i en el reintegrament
total o parcial de la subvenció en matèria de memòria
democràtica concedida. Per a la imposició i graduació
d’aquestes sancions accessòries, caldrà ajustar-se a la gravetat
dels fets i la seva repercussió, d’acord amb el principi de
proporcionalitat.
Article 39
Procediment sancionador
1. Serà pública l’acció per denunciar les infraccions en matèria
de Memòria Democràtica.
2. Les autoritats que tinguin coneixement d’actuacions que
puguin constituir infracció conforme al previst a aquesta Llei,
estaran obligades a comunicar-ho a la Conselleria competent en
matèria de Memòria Democràtica.
3. La incoació del procediment es realitzarà per acord de la
Conselleria competent en matèria de Memòria Democràtica
d’ofici o a instància de part, en la forma que reglamentàriament
es determini. Si no hi ha legislació específica aplicable, el
procediment per incoar i tramitar els expedients administratius
sancionadors ha de ser el que estableix el Decret 14/1994, de
10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment
que s’ha de seguiren l’exercici de la potestat sancionadora a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la norma que el
substitueixi, i també els principis que estableixi la legislació
bàsica estatal i autonòmica relatius al règim jurídic i al
procediment administratiu de les administracions públiques i
del sector públic.
4. Per a la imposició de les sancions establertes en aquest títol,
se seguiran les disposicions de procediment previstes en la
normativa, en matèria de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu sancionador.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
Anul·lació de judicis
El Govern de les Illes Balears sol·licitarà a l’Estat Espanyol
la nul·litat de tots els judicis a ciutadans i ciutadanes de les
nostres illes realitzats per tribunals militars i/o civils a les Illes
Balears per causa de motius polítics vinculats a la República,
la Guerra Civil o la lluita en defensa de la democràcia durant la
Dictadura o la Transició, incloent l’anul·lació de les sentències
dels Consells de Guerra, Tribunals de Responsabilitats
Polítiques, Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el
Comunisme i Tribunal d’Ordre Públic (TOP), així com
expedients de depuració del magisteri.

2. El Govern de les Illes Balears emprendrà les accions
necessàries, per tal que el Patrimoni Documental pertanyent a
l’Administració de l’Estat en relació amb la Memòria
Democràtica de les Illes Balears es retorni al Govern de les
Illes Balears, a excepció dels Arxius judicials que es regeixen
per la seva normativa específica.
3. El Govern de les Illes Balears impulsarà les mesures
necessàries, en col·laboració amb les Administracions
Públiques, per a la recuperació del Patrimoni Documental
vinculat a la Memòria Democràtica confiscat durant la Guerra
Civil i la Dictadura franquista, sense perjudici del compliment
de l’article 20 de la Llei 52/2007,de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en
favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra
civil i la dictadura.
Disposició addicional tercera
Inscripció en el Registre Civil de la defunció de les víctimes
El Govern de les Illes Balears impulsarà la inscripció de
defunció de les víctimes desaparegudes, de conformitat amb el
que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2011,
de 21 de juliol, del Registre Civil.
Disposició addicional quarta
Desaparició forçada d'infants
El Govern de les Illes Balears en col·laboració amb altres
administracions i organismes, examinarà la desaparició forçada
d’infants ocorreguts durant la Guerra Civil i la Dictadura
franquista, impulsant els procediments legals que permeten
investigar i conèixer tota la veritat sobre aquests delictes
qualificats per la Comissió de Nacions Unides en el seu
informe sobre persones desaparegudes com de lesa humanitat,
dotant de cobertura jurídica, psicològica i assistencial a les
víctimes.
Disposició addicional cinquena
Recursos humans i materials
Per desenvolupar les polítiques i accions que preveu
aquesta Llei, la Conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica ha d’indicar, en la seva relació de llocs de treball,
la dotació de recursos humans i materials que afecti la prestació
dels serveis que desenvoluparan dites polítiques i accions.
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3.8. INTERPELALACIONS

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Ordre de Publicació

Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queden derogades totes aquelles disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior el contingut de les quals s’oposen al
que disposa aquesta llei.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Modificació de l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de
28 de Desembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de
Subvencions
D’acord amb el previst en la Llei de Memòria Democràtica
de les Illes Balears, no podran ser beneficiaris de subvencions
aquelles persones físiques o jurídiques sancionades per
resolució administrativa ferma per atemptar, encoratjar o
tolerar pràctiques en contra de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears.
Disposició final segona
Adaptació legislativa
El Govern de les Illes Balears revisarà en el termini de dos
anys la 12/1998, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la
Llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes Balears, així
com la normativa en matèria d’ordenació del territori,
urbanisme i el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment que s’ha de seguiren
l’exercici de la potestat sancionadora a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears a allò que disposa aquesta Llei, per adaptar
el seu contingut a aquesta Llei.

A)
RGE núm. 4645/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a declaració de l'Organització Mundial del
Turisme, 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpelAla el Govern sobre la
seva política pel que fa a l'aplicació de la declaració per
l'organització Mundial del Turisme, 2017 Any Internacional del
Turisme Sostenible per al Desenvolupament.
Motivació de la urgència: La temporada turística està a punt de
començar i entenem que el Govern ja té o hauria de tenir
planificades quines situacions haurien d'implementar-se en
matèria de turisme sostenible.
Palma, a 3 d'abril de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

Disposició final tercera
Desenvolupament reglamentari
B)
S’habilita el Govern de les Illes Balears per dictar quantes
disposicions reglamentàries exigeixin l’aplicació i el
desenvolupament d’aquesta Llei.

RGE núm. 4646/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política del Govern respecte de les
autopistes d'Eivissa (urgència).

Disposició final quarta
Entrada en vigor

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpelAla el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern sobre les polítiques
sobre les autopistes d'Eivissa.

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu

Motivació de la urgència: A la vista del contingut dels escrits
de les conclusions presentats a la Comissió No Permanent
d'Investigació sobre les autopistes d'Eivissa.
Palma, a 3 d'abril de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
La portaveu
Laura Camargo i Fernández
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de personal suficient els centres culturals
de les nostres illes amb la major rapidesa possible,
especialment l’Arxiu del Regne de Mallorca, el Museu de
Mallorca, la biblioteca de Can Salas i la resta d’espais culturals
de gestió autonòmica, tant de personal administratiu de serveis
generals com de personal especialitzat en la matèria, amb la
voluntat de prestar un servei públic de qualitat.
Palma, 29 de març de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

A)
RGE núm. 4614/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l'abandonament de la política cultural de l'IEB, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 1671/17.
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.
1671/17, relativa a política general del Govern en relació amb
l'abandonament de la política cultural de l'IEB, la moció
següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reactivar la política cultural de les nostres illes,
mitjançant la feina de l’Institut d’Estudis Baleàrics, retornant
a aquest institut la plenitud de les funcions culturals que
tradicionalment havia dut a terme.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no modificar la denominació de l’IEB per
ILLENC, ja que l’institut té un nom amb trajectòria històrica,
que aglutina i identifica la nostra realitat autònoma, i
tradicionalment ha estat acceptat i consensuat pels diferents
partits i governs de les nostres illes, des del seu origen
preautonòmic.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir l’estructura directiva destinada a l’institut,
actualment triplicada amb un director de l’IEB, un director de
la Balears Film Comission i un director representant del Institut
Ramon Llull a les Balears, que tenen funcions equivalents. Per
tant, s’insta eliminar els dos directors duplicats corresponents
a la Balears Film Comission i al representant de l'Institut
Ramon Llull a les Balears.
Quart. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar els contractes d’assistència tècnica que
de forma desmesurada està fent servir l’IEB i a fer ús del
personal propi de l’institut per a les seves funcions.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar produir exposicions als espais importants
com ara el Casal Solleric, Es Roser, la Fundació Miró o Es
Baluard, a fi que els artistes balears puguin tornar exposar les
seves obres als centres destinats a la cultura.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reobrir la Llotja a la cultura i a l’art, tornant fer
exposicions d’artistes nacionals i internacionals en aquest
privilegiat espai, per afavorir la difusió i l'atracció d’una Palma
cultural en benefici de les nostres illes.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4454/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes a la pagesia per inundacions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin termini es tenen previst pagar les ajudes a la
pagesia com a conseqüència de les inundacions de desembre de
2016 i gener de 2017?
Palma, a 27 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 4496/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagament del Govern a Immaculada Salamanca.
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.
Quin total d'euros l'any 2016 ha cobrat la Sra. Immaculada
Salamanca del Govern de les Illes Balears?
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data va ser inscrit el NIF G-57969545 en el
Govern?

C)
Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

RGE núm. 4508/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a entitat esportiva (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A quina entitat esportiva correspon el NIF G-07737240?
Ordre de Publicació
Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

D)
RGE núm. 4509/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a data d'inscripció (I).

Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

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

A)

En quina data va ser inscrit el NIF G-07737240 en el
Govern?

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

Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

E)

RGE núm. 4640/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a responsabilitat per contractes a Jaume Garau.

Pensa que l'exconsellera de Transparència és l'única
responsable de les contractacions fetes pel seu Govern a
l'empresari Jaume Garau que han conduït a aquesta nova crisi
del Pacte?

RGE núm. 4510/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a entitat esportiva (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina entitat esportiva correspon el NIF G-57969545?
Palma, a 28 de març de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Palma, a 3 d'abril de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 4642/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del
conseller Vicenç Vidal un cop assumides les funcions de
Transparència, Cultura i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

F)
RGE núm. 4511/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a data d'inscripció (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Pensa el conseller Vicenç Vidal seguir el mateix exemple en
la presa de decisions que la Sra. Ruth Mateu?
Palma, a 3 d'abril de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 4643/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de
contractes al director de la campanya electoral de MÉS.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme que és ètic adjudicar contractes a dit al seu
director de campanya electoral?
Palma, a 3 d'abril de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

RGE núm. 4800/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a empreses de transport escolar i de viatgers.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Què pensa fer el Govern de les Illes Balears amb les
empreses de transport escolar i de viatgers que han estat
sancionades per la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència) per pactar els preus durant més d'una dècada?

Ordre de Publicació
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D)
RGE núm. 4798/17, 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.

G)
RGE núm. 4801/17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a transport SUAP d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan té pensat el Govern millorar les condicions dels
mitjans de transport dels SUAP d'Eivissa?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Quina opinió té el Govern dels nombrosos casos
d'ocupacions il·legals d'habitatges que es produeixen a la
comunitat?
H)
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 4799/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressuposts generals de l'Estat 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora les inversions anunciades per l'Estat per a
Balears en els pressuposts generals de 2017?

RGE núm. 4802/17 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
4852/17), de la diputada Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
inspectors de lloguer de vacances.
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.
Quin és el nombre d'inspectors que es preveuen a partir de
l'entrada en vigor de la Llei de lloguer de vacances?
Palma, a 5 d'abril de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández
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I)

L)

RGE núm. 4803/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport per
governar.

RGE núm. 4809/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a "mesures de
seguretat" extraordinàries de la companyia Ryanair.

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.

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

Amb quants de suports compta vostè en aquesta cambra per
governar, Sra. Presidenta del Govern?

Té coneixement el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat si la companyia Ryanair pren "mesures de seguretat"
extraordinàries que conculquen altres normatives, adreçades a
ciutadans no britànics que volen embarcar cap al Regne Unit?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

J)
RGE núm. 4804/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de
promoció d'accés a l'habitatge a l'illa de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quin punt es troba l'execució dels compromisos adquirits
amb el Consell Insular de Formentera pel que fa a l'accés a
l'habitatge en aquesta illa?
Palma, a 5 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

M)
RGE núm. 4810/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies dels
treballadors dels informatius d'IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions ha fet el Govern de les Illes Balears
davant les denúncies fetes pels treballadors dels informatius
d'IB3?
Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

K)
RGE núm. 4808/17, del diputat Rafael Nadal i Homar,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de 24
hores al PAC de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa la consellera de salut oferir un serveu de 24 hores al
PAC de Manacor?
Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Rafael Nadal i Homar

N)
RGE núm. 4811/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de contractació dels informes i estudis de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins criteris segueix la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca i els ens públics que en depenen a l'hora de
contractar els informes i estudis?
Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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O)
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 4812/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
contractació dels informes i estudis per part de la
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quins criteris segueix la Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme i els ens públics que en depenen
a l'hora de contractar els informes i estudis?
Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

P)
RGE núm. 4813/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
sobre el públic que assisteix als concerts de l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4587/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
lloguer de vacances, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina opinió li mereix al vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme la decisió de l'Ajuntament de
Palma de prohibir el lloguer de vacances en plurifamiliars?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina utilitat concreta té l'estudi sobre el públic que
assisteix als concerts de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears?
Palma, a 4 d'abril de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Q)
RGE núm. 4814/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència en relació amb la documentació solAlicitada
relativa als contractes menors signats pel 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.
Creu que el seu Govern actua amb transparència pel que fa
a la documentació solAlicitada per aquest grup parlamentari
relativa als contractes menors?
Palma, a 4 d'abril de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 30 de març de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

B)
RGE núm. 4588/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació efectiva de la nova llei de lloguer de vacances,
davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin termini preveu el Govern per a l'aplicació efectiva de
la nova llei de lloguer de vacances, atès que la seva aprovació
no implicarà automàticament la regulació del lloguer de
vacances en tant que els consells insulars i els ajuntaments no
aprovin la seva zonificació?
Palma, a 30 de març de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco
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C)

F)

RGE núm. 4589/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment d'inspectors per garantir el bon funcionament de
la nova llei de lloguer de vacances, davant la Comissió de
Turisme.

RGE núm. 4592/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en concepte d'impost per lloguer de vacances,
davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Hi haurà augment d'inspectors per garantir el bon
funcionament de la nova llei de lloguer de vacances?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quants diners s'han recaptat en concepte d'impost per
lloguer de vacances per a l'exercici 2017?
Palma, a 30 de març de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

Palma, a 30 de març de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

D)
RGE núm. 4590/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
especial d'inspecció per a Palma, davant la Comissió de
Turisme.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'abril de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Ordre de Publicació

Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Hi haurà aquest estiu un pla especial d'inspecció del lloguer
de vacances per a la ciutat de Palma per tal de complir la
promesa del futur batle de Palma, Sr. Noguera?
A)
Palma, a 30 de març de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

E)
RGE núm. 4591/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
dels habitatges que es lloguen en la modalitat de lloguer de
vacances, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Existeix un estudi actualitzat dels habitatges que s'estan
llogant en la modalitat de lloguer de vacances, desglossat per
illes, municipis i tipus d'habitatge?
Palma, a 30 de març de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

RGE núm. 4166/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a reprovació d'Álvaro Gijón, davant la
Comissió de l'estatut dels Diputats i les Diputades
(urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant el Ple.
Motivació del procediment d'urgència: La gravetat dels
presumptes fets que s'atribueixen al diputat Álvaro Gijón.
El Parlament de les Illes Balears va manifestar el 14
d’octubre de 2015, per unanimitat, a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, la
seva intenció de reformar l’Estatut d’Autonomia per eliminar
l’aforament dels diputats i les diputades.
Atesa l’especial gravetat dels delictes investigats al diputat
del Grup Parlamentari Popular Álvaro Gijón i Carrasco,
entenem que la seva condició d’aforat obstaculitza el normal
procediment de la investigació per delictes de pertinença a
organització criminal i tràfic d’influències, ja que, com ha
publicat la premsa, si no fos per la seva situació d’aforat, la
policia l’hauria detingut en el marc del cas ORA. La seva
condició d’aforat també impedeix la presa de mesures cautelars

4710

BOPIB núm. 91 - 7 d'abril de 2017

i per això es demana a aquest parlament que, entenent
l’especial gravetat dels delictes investigats, es posicioni davant
aquests fets de manera contundent.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears reprova el diputat Álvaro
Gijón i Carrasco i demana la seva dimissió com a diputat per
tal que pugui defensar-se com un ciutadà més davant de la
justícia ordinària dels presumptes greus delictes de pertinença
a organització criminal i tràfic d’influències que li imputa el
jutjat d'instrucció numero 12 de Palma, renunciant així a tot
privilegi polític i al seu aforament com a membre d’aquesta
cambra.
Palma, a 15 de març de 2017
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

B)
RGE núm. 4459/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a suport als treballadors subrogats i
acomiadats de Cobra, davant la Comissió d'Economia
(urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.

treballadors sotmesos a un procés de subrogació. Malgrat això,
Cobra, una empresa, amb seu al Polígon de Son Castelló, que
tenia la concessió de la distribució de baixa i mitja tensió
d'electricitat fins a octubre de 2016, ha emprès un procés de
subrogació de 21 treballadors (16 a Mallorca i 5 a Menorca) de
dubtosa regularitat, vulnerant, presumptament, els drets dels
treballadors, dels representants sindicals i del comitè
d'empresa, ja que entre altres coses va iniciar aquest procés
sense comptar amb el comitè d'empresa.
Una vegada els treballadors es presentaren a la nova
empresa, SparkIbérica va dir que no sabia res del tema i que els
llocs de feina ja estaven coberts. Alguns treballadors sospiten,
que a causa de com han passat els esdeveniments, això pugui
ser l'inici d'un acomiadament massiu de treballadors. No s'entén
com és possible que hi hagi un procés de subrogació sense que
les dues empreses estiguin coordinades per tal de rebre els
treballadors i que no passi el que ha passat.
Aquest procés de subrogació i acomiadament d'algunes
persones es fa en la seva gran majoria amb persones majors de
45 anys, amb la dificultat d'incorporar-se al mercat laboral que
això implica. És el cas dels treballadors que tenen una
antiguitat que l'empresa SparkIbérica no està disposada a
assumir. Algunes persones fa més de 30 anys que hi treballaven
i altres estaven a punt de prejubilar-se. Això pot implicar per a
alguns dels treballadors acomiadats una situació vertaderament
preocupant i dramàtica per a ells i les seves famílies. Per això
els treballadors han convocat una vaga dia 3 d'abril per
denunciar, el que a parer seu, és un procés opac i irregular.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei

Motivació del procediment d'urgència: La convocatòria de vaga
del 3 d'abril.
L'1 de febrer l'empresa Cobra va signar el nou conveni del
metall de les Illes Balears, on es contempla la possibilitat de
subrogació dels treballadors. Aquest conveni es va fer arribar
a la Conselleria de Treball i abans que es publiqués aquest nou
conveni, i per tant, sent invàlid aquest darrer, dia 3 de febrer,
l'empresa va comunicar als treballadors que hi hauria una
subrogació, ja que la nova concessió passaria a mans de
SparkIbérica. Dia 5 de febrer, l'empresa Cobra havia donat de
baixa els treballadors, entre ells tres membres del comitè
d'empresa, incomplint el dret a la informació dels treballadors
i el dret del comitè d'empresa i dels representants sindicals de
ser informats adequadament sobre la seva situació i la dels seus
companys, fent saber que els treballadors havien de
presentar-se a la nova empresa dia 6 de febrer.
Segons l'article 64 de l'Estatut dels treballadors "el comitè
d'empresa té dret a ser informat i consultat per l'empresari sobre
aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors, així com
la situació de l'empresa i l'evolució del treball a la mateixa".
Per una altra banda, la Llei de llibertat sindical 11/1985
garanteix als delegats sindicals tenir la mateixa informació que
el comitè d'empresa.
S'entén que el relatiu a les condicions o a la possible pèrdua
de feina dels treballadors és una qüestió cabdal, al mateix
temps que la informació bàsica per poder defensar els drets dels

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport als
treballadors acomiadats i insta el Govern a fer el mateix amb la
sensibilitat necessària en aquesta situació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta que en aquest procés
es respectin els drets dels treballadors de caràcter estructural i
tots aquells que vénen desenvolupant les seves funcions per a
diferents adjudicatàries dels serveis a criteri de l'empresa.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la vaga
convocada pels treballadors i extreballadors de Cobra.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que procuri que en tots els processos similars s'acordin
amb el Comitè d'Empresa els criteris de subrogació i que es faci
amb l'anticipació necessària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
respectar el dret de vaga que tantes vegades ha posat en
qüestió.
Palma, a 24 de març de 2017
El diputat
Carlos Saura i León
La portaveu
Laura Camargo i Fernández
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C)
RGE núm. 4502/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de
capitalitat de Palma, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix expressament que “l'Estatut empara la insularitat del
territori de la comunitat autònoma com a fet diferencial i
mereixedor de protecció especial”.
L'article 7 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
institueix a la ciutat de Palma en capital de les Illes Balears.
L'article 75.10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
disposa que el municipi de Palma tindrà una llei de capitalitat
especial aprovada pel Parlament de les Illes Balears.
La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca, va ser modificada en dues ocasions. En l'última
d'aquestes modificacions es va introduir l'article 88 bis que
literalment disposa el següent:
“Donada la consideració de la seva doble i triple
insularitat i en el marc dels acords econòmics entre el
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma que es
derivin del desenvolupament d'aquesta llei, es garantiran, en
tot cas i com a mínim, per als residents de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera les mateixes condicions
establertes per a les persones residents a Palma, quant a
tarifes i abonaments per a l'accés a la ciutat des del port i
des de l'aeroport.
Així mateix, els estudiants universitaris i de cicles de
formació professional amb residència a Menorca, Eivissa i
Formentera accediran al transport públic en les mateixes
condicions que els residents a Palma”.

les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, no siguin tractats de
forma diferenciada quan es tracta d'accedir a un mateix servei
públic encara que aquest es trobi residenciat a la capital de
l'arxipèlag.
Si la Llei de capitalitat de Palma va ser concebuda per
contrarestar l'impacte econòmic negatiu derivat de la seva
pròpia singularitat de la capital, i per a això se li assigna cada
any una partida econòmica per compensar aquesta singularitat,
cap sentit té que els seus efectes no s'estenguin a aquells que
tenen el dret a fer ús dels serveis públics en les mateixes
condicions, afegint per a això una aportació econòmica
addicional per part del Govern dels Illes Balears.
De la mateixa manera, aquest benefici hauria d'estendre's a
totes aquelles persones que, residint en la denominada part
forana, haguessin de fer ús dels serveis de transport que ofereix
la capital.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar l'article 88 bis de la Llei de capitalitat
de Palma, en el marc dels acords econòmics derivats del
desenvolupament de la Llei de capitalitat, de manera que
s'estableixi per a l'exercici de 2018 una quantia suficient als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a fi que les persones amb residència a les illes de
Menorca, Eivissa o Formentera, es beneficiïn de les mateixes
condicions quant a transport públic, que les persones amb
residència a Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei
de capitalitat de Palma es contemplin també les mateixes
condicions per a residents a la denominada part forana, a l'illa
de Mallorca, d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior.
Palma, a 27 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

La introducció d'aquest article pretén estendre als residents
a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, com a mínim, els
beneficis que, en matèria de transport públic són aplicables als
residents a la capital de l'arxipèlag.
La ubicació de determinats serveis públics a la capital
obliga a les persones originàries de les illes de Menorca,
Eivissa o Formentera a fer ús del transport públic des de la
zona portuària o aeroportuària fins al lloc de la prestació del
servei públic que es tracti. De la mateixa manera succeeix amb
aquelles persones originàries de les illes de Menorca, Eivissa
o Formentera que, residint a la ciutat de Palma, han de
desplaçar-se diàriament fins a un centre públic per raons
acadèmiques.
El preu del bitllet senzill per a una persona resident a
Menorca, Eivissa o Formentera per al trajecte amb autobús des
de l'aeroport fins al centre de la capital és de cinc euros, mentre
que per a un resident és d'un euro, un 80% menys.
En aquest sentit resulta imprescindible que, de cara al
manteniment de l'equitat entre iguals, les persones residents a
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D)
RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a equiparar
retribucions IT dels docents de l'escola concertada i docents
de l'escola pública, 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 a les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Existeix un acord verbal, recordat pels sindicats presents a
la Mesa de Concertada, per tal de recuperar tots els drets
laborals i salarials perduts per l’aplicació de les mesures
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“anticrisi” al mateix temps que els recuperin o millorin els
professionals de l’escola pública.
En aquest sentit ja s’ha produït una primera discriminació
que té relació amb les baixes per incapacitat temporal (IT).
Segons l’Acord de Govern de 30 de setembre (BOIB núm.125
01/10/2016) s’afegeixen noves situacions per les quals es pot
cobrar el 100% de les retribucions en casos d’incapacitat
temporal. Aquestes són:
“Les derivades de contingències comunes per una malaltia
greu que impossibiliti el desenvolupament normal de la
prestació del servei. A aquest efecte, s’entendran com a
malaltia greu les baixes iguals o superiors a cinc dies”.
“Les que afecten empleades públiques víctimes de violència
de gènere i que derivin d’aquesta situació.”
Segons l'Acord a Mesa, aquesta millora hauria d’haver estat
introduïda també per als docents de la concertada en pagament
delegat simplement per una qüestió de justícia, ja que en el seu
moment ambdós varen patir la mateixa retallada de la prestació.
La Conselleria d’Educació s'excusa al·legant que aquest
assumpte no és a les seves mans sinó en altres àmbits del
Govern.
Per aquest motius, El Pi-Proposta per les Illes Balears
proposa:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar els drets salarials i perduts durant l'època
de crisi econòmica dels docents de l'escola concertada al
mateix temps que els docents de l'escola pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a equiparar el dret del 100% de retribucions en les
baixes per Incapacitat Temporal dels docents de l'escola
pública amb els mateixos termes que els docents de l'escola
concertada.
Palma, a 23 de març de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

relació d’Europa amb l’illa. Aquest acord es va aprovar en el si
de la UE i està pendent que tots els estats membres l’aprovin en
els seus parlaments. Espanya és un dels estats que tenen
pendent la seva ratificació.
Mentre Europa va avançant per acordar un nou marc de
relacions amb Cuba sembla que Espanya hagi fet una passa
enrere. La conversa telefònica mantinguda entre el president
del Govern Espanyol i el seu homòleg estadounidenc ha
disparat totes les alarmes atès que el seu oferiment per actuar
com a mediador entre els EEUU i la UE posa en entredit la
posició mancomunada dels socis europeus, que no és altra que
la defensa i el manteniment dels avanços en la normalització de
Cuba aconseguits fins ara.
Una normalització iniciada també per l’Administració
Obama que ara està en perill amb l’elecció de Donald Trump
com a president, donat que aquest ha manifestat la seva
voluntat de tornar enrere els acords presos en afirmar
textualment: “totes les concessions que Barak Obama ha
concedit al règim cubà es varen realitzar amb una ordre
executiva, la qual cosa significa que es poden revertir. I això
precisament és el que faré si Cuba no compleix amb les nostres
demandes de llibertat política i llibertat religiosa”.
Els socialistes, juntament amb altres formacions polítiques,
defensam el diàleg, l’enteniment i l’aixecament de l’embarg
com un camí cap a una inevitable obertura política. Per tant, la
nostra posició és la de la cooperació amb un país que ha iniciat
el seu camí d’obertura a la comunitat internacional.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a ratificar urgentment l’Acord de Diàleg Polític i de
Cooperació amb Cuba.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a manifestar la seva oposició a la reversió dels acords presos
per l’Administració Obama cap la normalització de Cuba.
Palma, a 29 de març de 2017
La diputada
Conxa Obrador i Guzmán
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

E)
RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impuls a la normalització internacional de Cuba,
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
El passat mes de desembre de 2016, al Parlament Europeu,
en el Servei Europeu d’Acció Exterior, es varen produir
moviments d’adaptació a un nou escenari amb Cuba. Abans de
que els EEUU canviessin la seva posició vers Cuba, Europa
havia començat a negociar un esborrany d’Acord de Diàleg
Polític i de Cooperació que permetrà canviar profundament la

RGE núm. 4613/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de salut mental, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
La política sanitària ha d’incloure tota prevenció i l'atenció
de tots els aspectes que afecten directament la salut dels
ciutadans. Així doncs, la salut mental forma part intrínseca i
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molt important de la política sanitària a desenvolupar des del
Servei de Salut.

Palma, a 31 de març de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

La població a les Illes Balear ha augmentat
considerablement i, per això, el nombre de pacients que
sofreixen malalties relacionades amb les patologies
relacionades amb la salut mental ha anat augmentant al llarg
dels darrer anys.
Els tractaments derivats d’aquests tipus de malalties són
processos complexos, diversos i de llarg recorregut temporal,
cosa que fa que, moltes vegades, s’iniciï l’atenció en una unitat
específica, però que al llarg del temps s’hagi de canviar de
servei o d’unitat. A més, en aquests tipus de tractaments resulta
imprescindible una gran implicació de les famílies i l’entorn
més pròxim per obtenir uns resultats òptims.
Aquests processos solen tenir una ràpida tendència a la
cronificació si no s’hi intervé de manera ràpida i constant i, a
més, requereixen intervenció directa en entorns molt
normalitzats, per la qual cosa necessiten tenir a disposició les
unitats necessàries i els especialistes adients per tal de millorar
el temps de recuperació i evitar ue molts processos s’allarguin
massa en el temps.
A causa d'una sèrie de variables, els trastorns de la conducta
alimentària són un tipus de patologia que s’ha fet molt més
visible als darrers anys i, a causa de la població a què sol
afectar, requereix una actuació més específica pel que fa a la
prevenció i al tractament, ja que aquestes se solen concentrar
en el segment de població adolescent i moltes vegades tenen
una forta relació amb conductes socials o grupals que es poden
prevenir o, almenys, reduir la seva incidència mitjançant
actuacions de caràcter preventiu.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
s’avancin les tasques necessàries per poder establir dintre del
Pla de Salut Mental de les Illes Balears una planificació de
l’atenció de totes les patologies de caràcter mental a tots els
territoris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
Pla de Salut Mental de les Illes Balears s’incorpori una aposta
decidida per la prevenció de totes aquelles patologies derivades
dels trastorns de la conducta alimentària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè faci
les anàlisis de les necessitats específiques per al tractament de
les malalties derivades dels TCA en totes les illes i municipis
de les Balears i estableixi una estratègia per assegurar el
tractament d’aquests pacients el més a prop del seu entorn
habitual de residència.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè s’incorpori al Pla de Salut Mental la necessitat
d’assegurar la continuïtat del tractaments derivats dels TCA des
d'unitats infantojuvenils a unitats de salut mental de persones
adultes.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4501/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Guillem López
Casasnovas, sobre la situació en què es troben les
negociacions del nou model de finançament.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts acordin la
compareixença del Sr. Guillem López i Casasnovas, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4595/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,
sobre els contractes atorgats per la seva conselleria i ens
que en depenen a les empreses vinculades al Sr. Jaume
Garau Taberner.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 4596/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre els
contractes atorgats per la seva conselleria i ens que en
depenen a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau
Taberner.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 4632/17, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,
sobre els contractes atorgats per la conselleria i els ens que
en depenen a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau
Taberner.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, i acorda que se substanciï
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Ordre de Publicació

Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D)
RGE núm. 4630/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme, sobre els contractes atorgats per la seva
conselleria a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau
Taberner.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)
RGE núm. 4783/17, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre el
contracte del Fogaiba sobre avaluació del compliment
d'indicadors del Pla de Desenvolupament Rural (PDR).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 4631/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre
els contractes atorgats per la seva conselleria a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4522/17, 4526/17 i 4525/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
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diputats Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, i Miquel A. Jerez i Juan i
Antonio Gómez i Pérez, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ocupacions il·legals, a política d'habitatge
de l'IBAVI a l'illa d'Eivissa i a òrgan definitiu per a la resolució
de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública,
incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 3 d'abril de
2017, per les preguntes RGE núm. 4640/17, 4642/17 i 4643/17,
relatives a responsabilitat per contractes a Jaume Garau,
actuació del conseller Vicenç Vidal un cop assumides les
funcions de Transparència, Cultura i Esports i a adjudicació de
contractes al director de la campanya electoral de MÉS,
respectivament.
Palma, a 29 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3374/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4550/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a llots de la
depuradora de Ferreries.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 12574/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4636/17,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
tramitació sobre la derogació de l'IRPH.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Acord de la Mesa del Parlament sobre programació de
les línies generals d'actuació del Parlament de les Illes
Balears per a l'any 2017.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d’abril de 2017, oïda la Junta de Portaveus, conformement
amb 32.1.6è del Reglament de la cambra, acorda de fixar les
línies generals d’actuació següents:
Primer
Amb caràcter general i exceptuant-ne circumstàncies
imprevistes, durant els períodes de sessions les sessions de la
Mesa tendran lloc, setmanalment, els dimecres a les 11.00
hores; i les de la Junta de Portaveus, els dimecres a les 13.00
hores.
Quan no hi hagi període de sessions, la Mesa es reunirà, per
regla general, tot exceptuant-ne el mes d’agost, cada quinze
dies, també els dimecres a les 11.00 hores; i la Junta de
Portaveus el dimecres anterior a l’inici del període de sessions.
Segon
Les sessions ordinàries del Ple tendran lloc els dimarts a les
10.00 hores. Si n’és el cas, se suspendrà la sessió quan finalitzi
el punt de l’ordre del dia més proper a les 14.30 h i
recomençarà una hora més tard.
Tercer
A l’ordre del dia de la corresponent sessió de la Mesa i de
la Junta de Portaveus podran incloure’s aquells assumptes que
hagin tengut entrada en el Registre de la cambra abans de les
11.00 hores del dilluns precedent a la sessió de què es tracti; tot
exceptuant-ne les preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple, que podran presentar-se fins el mateix dia de la
Mesa a les 10.00 hores.
Quart
L’ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries es
considerarà definitivament fixat a la sessió de la Mesa i de la
Junta de Portaveus que tenguin lloc la setmana precedent a
aquella en què hagi de tenir lloc la sessió plenària de què es
tracta.
Cinquè
Els grups parlamentaris poden sol·licitar, fins a les 11.00 h
dels dilluns de cada setmana en què hi hagi sessió plenària, la
substitució de dues preguntes per grup parlamentari,
conformement amb el que prescriu l’article 166 del Reglament
de la cambra.

4716

BOPIB núm. 91 - 7 d'abril de 2017

Sisè
Sense perjudici de les alteracions que, si pertoca, pugui
acordar el Ple, l’ordre que els diferents assumptes ocuparan a
l’ordre del dia de les sessions plenàries serà el següent, tot
distingint entre sessions legislatives i sessions no legislatives:
Sessions no legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (mocions, proposicions no de llei,
compareixences)
Sessions legislatives
1. Qüestions preliminars (alteracions de l’ordre del dia,
declaracions institucionals, presa de possessió de
diputats/diputades, elecció de membres de Mesa)
2. Iniciatives de control al Govern (preguntes orals,
interpel·lacions)
3. Altres iniciatives (preses en consideració de
proposicions de llei, debats de totalitat, dictàmens de
comissió)
Tant a les sessions legislatives com a les no legislatives, els
informes anuals, les diverses designacions i/o els diversos
nomenaments, si pertoca, se substanciaran en darrer lloc.
Setè
Pel que fa al nombre de preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple se seguiran els criteris fixats per la
Mesa en sessió del proppassat dia 22 de març, publicats al
BOPIB núm. 89, de 24 de març.
Vuitè
Aquest acord s’ha d’entendre sense perjudici d’altres acords
fruit de la necessitat o la urgència que, en cada cas, pugui
establir la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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