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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6069/17, relativa a política del Govern respecte de les
autopistes d'Eivissa, amb les esmenes RGE núm. 6940/17 i
6941/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a rescatar les autopistes d'Eivissa, com ja ho va fer amb les
radials de Madrid.
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a iniciar les accions legals oportunes per reclamar les
indemnitzacions corresponents a les persones o empreses
responsables dels sobrecostos derivats de les seves decisions o
actuació respecte del projecte de les autopistes d'Eivissa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el pagament de les expropiacions que
estiguin pendents i tinguin resolts els conflictes judicials.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adequar els punts de comptatge de vehicles a les
necessitats reals, que siguin els que figuren als plecs de
condicions dels projectes de les autopistes d’Eivissa i que la
seva col·locació sigui la idònia per fer un recompte real del
trànsit en tots els trams.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2017, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6424/17, relativa a política del Govern en matèria
d'habitatge, amb les esmenes RGE núm. 6934/17, 6942/17,
6943/17, 6944/17 i 6946/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Elaborar, en col·laboració amb els ajuntaments i els consells
al llarg de 2017, un llistat d’habitatges buits a Balears. El llistat
s’haurà d’anar actualitzant trimestralment, de manera que
puguem disposar, com més prest millor, d’una relació fefaent
de l’estat de l’habitatge a la comunitat i, al cap del temps, d’un
historial fiable.
2. Presentar, al llarg de l’any 2017, un pla d’habitatge social
2017-2019 que inclogui les promocions d'habitatge públic
previstes d’aquí a final de legislatura a cada una de les quatre
illes –i, si n'és el cas, més enfora i tot d’aquest període–, així
com la memòria econòmica corresponent.
3. Bonificar, a través de la reducció del tram autonòmic de
l’IRPF, aquells propietaris d’habitatges que mantenguin un
contracte de lloguer durant un mínim de 12 mesos.
4. El Parlament de les Illes Balears considera que el servei pel
qual es fa efectiu el dret a l’habitatge ha de ser considerat com
a servei essencial de la comunitat autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears considera que el dret a
l’habitatge ha de ser reconegut com un dret subjectiu.
A la seu del Parlament, 6 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les accions necessàries perquè l'empresa
concessionària faci efectiva, no més tard de juliol de 2018, la
retirada de totes les terres dipositades irregularment per
aquesta, en la totalitat de les finques del grup empresarial Fiesta
Hoteles, i que el Govern es faci càrrec del trasllat perquè el
2018 estiguin retirades, en cas que la concessionària s’hi negui,
i repercuteixi el cost de la retirada a les empreses responsables
del dipòsit irregular, sempre que sigui legalment possible.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme el reequilibri econòmic dels contractes
amb les concessionàries que sigui pertinent en funció de les
accions dutes a terme pels punts anteriors.
A la seu del Parlament, 6 de juny de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de maig de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2562/17,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a model de transport públic.
Actuà com a interpelAlant el diputat Jaume Font i Barceló i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

BOPIB núm. 101 - 23 de juny de 2017
Palma, 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

K) RGE núm. 6749/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en la
contractació de personal d'infermeria en els serveis d'urgències
hospitalàries, que contestà la consellera de Salut.
L) RGE núm. 6750/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de fisioteràpia
a les escoles de Menorca, que contestà el conseller d'Educació
i Universitat.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de maig de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 6744/17, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a tramitació
d'informació sol·licitada pels diputats, que contestà la
consellera de Presidència.
B) RGE núm. 6751/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta de
Can Nebot a Eivissa, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
C) RGE núm. 6752/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en
el servei de formació a distància del professorat, que contestà
el conseller d'Educació i Universitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de maig de 2017, rebutjà el Punt 4 de la Moció RGE núm.
6424/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del
Govern en matèria d'habitatge, amb el resultat següent: vots
emesos 53, vots a favor 25, vots en contra 28 i abstencions 0.
Palma, a 22 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D) RGE núm. 6833/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a control
de les condicions laborals, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
E) RGE núm. 6739/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a vigilància d'Espalmador,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
F) RGE núm. 6747/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conservació de paratges
naturals, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
G) RGE núm. 6745/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a modernització dels establiments turístics, que contestà el
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
H) RGE núm. 6754/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
llei del voluntariat, que contestà la consellera de Cultura,
Participació i Esports.
I) RGE núm. 6925/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a denúncia de
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
J) RGE núm. 6753/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de les
obligacions tributàries, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

5279

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de maig de 2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
895/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a
l'Impost de Transmissions Patrimonials, amb el resultat
següent:
• Punt 1: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra 28
i abstencions 2.
• Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 19, vots en contra 30
i abstencions 6.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5280
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 6924/17, 6746/17 i 6755/17.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de maig de 2017, les preguntes esmentades, presentades
pels diputats Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i la diputada
Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a aeroport d'Eivissa, a Consell Econòmic i Social i a
"toros a la balear", respectivament, quedaren ajornades atesa la
petició del Govern RGE núm. 6952/17.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
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 a la normalització de Cuba.
3. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a
l’aixecament del bloqueig comercial i financer que el Govern
dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i es manifesta
a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat
internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la
cooperació entre tots dos estats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a expressar la seva condemna pel manteniment del bloqueig
econòmic, financer i comercial a Cuba i a sol·licitar la
derogació, el més aviat possible, de les lleis Helms Burton i
Torricelli.
A la seu del Parlament, 12 de juny de 2017
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

B)
Comunicació de la designació dels diputats i/o les
diputades encarregats de defensar en el Congrés dels
Diputats la Proposició de llei RGE núm. 4500/17, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de maig de 2017, el president comunicà que la Mesa del
Parlament constituïda com a tal a la Junta de Portaveus del
proppassat dia 17 de maig, acordà la designació dels diputats
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, i
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
per tal de defensar en el Congrés dels Diputats la proposició de
llei esmentada.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4368/17, relativa a la transfòbia i les expressions d'odi
contra les persones, amb les esmenes RGE núm. 7539/17 i
7540/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

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

B)
1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari a la
difusió de qualsevol missatge d'odi per orientació i identitat
sexual i d’expressió de gènere.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4559/17, relativa a impuls a la normalització
internacional de Cuba, i quedà aprovada la següent:

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impedir la difusió de qualsevol missatge d'odi per
orientació, identitat sexual o expressió de gènere i vetllar pel
compliment de la resta de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, aplicant, si escau, les
sancions i inhabilitacions recollides.
3. El Parlament de les Illes Balears declara non gratum al
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears l'autobús
d'Hazte Oír, i mostra un rebuig total davant els missatges que
neguen la identitat de les persones trans, especialment menors.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
perquè retiri a Hazte Oír la declaració d'utilitat pública.
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5. El Parlament de les Illes Balears es posa al costat del
col·lectiu LGTBI i en particular del col·lectiu transsexual en la
defensa i la difusió dels seus drets, i insta el Govern de les Illes
Balears a seguir desenvolupant la Llei 8/2016, de 30 de maig,
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia.
A la seu del Parlament, 12 de juny de 2017
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan
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Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de 2017, rebutjà,
després de dos empats, la Proposició no de llei RGE núm.
5384/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a manteniment de l'actual seu de l'Orquestra
Simfònica a Son Dameto com a edifici d'equipament públic,
amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 6 i abstencions 2.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de 2017, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4524/17, relativa a equiparar les retribucions IT a docents
d'escola concertada i a docents d'escola pública, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
C)
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.
A la seu del Parlament, 13 de juny de 2017
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Compareixença de la consellera de Presidència, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
línia política en matèria de transparència i les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà, d'acord
amb el programa política del Govern, en les noves àrees de
responsabilitat atribuïdes a la Conselleria de Presidència
pel Decret 9/2017, de 7 d'abril (RGE núm. 5255/17 i
5373/17).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de
2017, tengué lloc la compareixença de la consellera de
Presidència, qui, acompanyat de la secretària general, la
directora general de Coordinació del Govern, la cap de Gabinet
i la directora general de Transparència i Bon Govern, informà
sobre el tema indicat.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
B)
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de
2017, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5913/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa d'abastiment
d'aigua potable en alta per a l'illa de Menorca, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Compareixença del Sr. Jesús García Garriga, advocat
de la CAIB, del Sr. Javier Ruiz Blanco i de la Sra. Belén
Alvite, CEPCA Eivissa, sobre el Pla de treball de la
Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de juny de 2017, tengué lloc la
compareixença de les persones esmentades, les quals
informaren sobre el tema indicat.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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B)

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 7697/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a l'empresa familiar.

Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
5162/17.

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

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny de
2017, s'aprovà una alteració de l'ordre del dia en el sentit
d'ajornar la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a implementació del
Mètode Kiva.

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
tal de donar compliment al mandat parlamentari derivat de
l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 6831/15,
relativa a suport a l'empresa familiar?

A)

Palma, a 14 de juny de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
C)

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 7870/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris
de les noves rutes d'autobusos de connexió a l'Aeroport de
Palma amb les zones turístiques.

Ordre de Publicació

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de juny de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Quants d'usuaris han fet ús de les noves rutes d'autobusos de
connexió de l'Aeroport de palma amb les zones turístiques de
Mallorca que varen començar a funcionar recentment?

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

Palma, a 19 de juny de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

A)
RGE núm. 7678/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornada laboral setmanal de la gerent de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D)

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

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

Quina és la jornada laboral setmanal de la gerent de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears? Indicau-ne els
dies presencials que la gerent fa a Mallorca.
Palma, a 9 de juny de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

RGE núm. 7880/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a places de
pediatria al centre de salut Canal Salat.

Quantes places de pediatria té en aquests moments el centre
de salut Canal Salat i quantes d'aquestes les ocupen metges de
medicina general i quantes metges especialistes en pediatria?
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu
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E)
RGE núm. 7881/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a pediatria
24 hores a les urgències de Canal Salat.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, considera que el personal de
l'Ibsalut, amb els reforços d'estiu, és suficient?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Disposa el servei d'urgències del centre de salut Canal Salat
d'un especialista en pediatria disponible les 24 hores?
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu
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Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

C)
RGE núm. 7886/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat del túnel
de Sóller.
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.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Considera el Govern que el rescat del túnel de Sóller, ateses
les recents informacions, és contrari a l'interès general?

Ordre de Publicació
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

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

D)
RGE núm. 7887/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les ajudes del PDR als pagesos de les
Illes Balears.

A)
RGE núm. 7884/17, 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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan té previst el Govern pagar les ajudes del PDR als
pagesos de les Illes Balears?
Palma, a 19 de juny de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Sra. Consellera de Salut, ha considerat la seva postura i, en
conseqüència, pensa augmentar el servei de salut als ciutadans
de Manacor oferint un veritable servei de 24 hores al PAC de
manera imminent?
E)
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Rafael Nadal i Homar

B)
RGE núm. 7885/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal de
l'Ibsalut durant aquest estiu.
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

RGE núm. 7888/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat de l'aparcament de Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan té previst el Govern instaurar la gratuïtat de
l'aparcament de Son Espases?
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Palma, a 19 de juny de 2017
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

I)
RGE núm. 7892/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes al
centre de salut de Binissalem.

RGE núm. 7889/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de
selectivitat.

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

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

Sra. Consellera de Salut, per què no ha solucionat els
problemes al centre de salut de Binissalem denunciats el passat
mes de febrer?

F)

Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Com valora el Govern les proves de selectivitat que s'han
celebrat recentment a les Illes Balears?
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 7890/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència en la tramesa de documentació per part del
Govern.
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.

J)
RGE núm. 7893/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
amb els afectats per la declaració de noves Zones d'Especial
Protecció per a les Aus.
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 s'està cercant el consens amb els afectats per la
declaració de noves Zones d'especial Protecció per a les Aus?
Palma, a 19 de juny de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Considera el Govern que ha actuat amb transparència a
l'hora de trametre la documentació referida a la fiscalització
dels contractes?
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

H)
RGE núm. 7891/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb el Pla Hidrològic.
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 dut a terme el Govern de les Illes
Balears a la present legislatura pel que fa al Pla Hidrològic?
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

K)
RGE núm. 7897/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aparcament de Son Real.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan iniciarà el Govern els tràmits per canviar la ubicació
del pàrquing de Son Real?
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
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Proposició no de llei
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de juny de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
aquelles pràctiques empresarials que mitjançant l’enginyeria
financera i societària i els anomenats paradisos fiscals permeten
a grans corporacions cometre frau, evadir les seves obligacions
fiscals i eludir imposts necessaris per al sosteniment dels
serveis públics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència Tributària
de l’Estat que acrediti si la declaració del model 750 per part de
la família Escarrer es va realitzar de forma veraç i completa,
mitjançant la seva verificació per la seva càrrega al Pla
d’Inspecció Tributària, i revisi si hi ha altres contribuents i
empreses de les Illes amb la mateixa situació.

A)
RGE núm. 7872/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i
societària i empreses turístiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
fer públic el nom dels contribuents i les empreses que
s’acolliren en el seu moment a l’esmentada Amnistia Fiscal.

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

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència Tributària
de les Illes Balears, així com el Govern, els consells insulars i
els ajuntaments a estudiar fórmules jurídiques i legals per
excloure dels processos de contractació, concessió o subvenció
pública aquelles empreses que participin d’entramats destinats
a l’evasió de les seves obligacions fiscals amb les
administracions.

La mateixa setmana en què ha estat declarada
inconstitucional l’Amnistia Fiscal decretada pel Govern
espanyol i el ministre Montoro, i en paral·lel a l’ofegament
permanent de les administracions autonòmiques i locals per
part de l’executiu central, s’ha fet públic que la família
Escarrer, que també es va acollir a aquella amnistia i ha estat
protagonista dels anomenats «Papeles de Panamá», ha fet
visible la seva enginyeria societària que connecta diferents
paradisos fiscals com Luxemburg, les Antilles Holandeses,
Gibraltar i Panamà.

Palma, a 19 de juny de 2017
Els portaveus
David Abril i Hervás
Isabel M Busquets i Hidalgo

A pesar d’això, el Govern d’Espanya ha nomenat
recentment el patriarca de la família hotelera mallorquina
«Ambaixador Honorari de la Marca Espanya», en
reconeixement a la seva «tasca pionera en l’expansió
internacional de l’hoteleria espanyola».
Tampoc no és la primera vegada que transnacionals
illenques del món turístic apareixen lligades a operacions
d’evasió fiscal i blanqueig de capitals, de la mà de prestigiosos
bufets d’advocats de Palma, unes pràctiques que perjudiquen
directament unes arques públiques ja prou malmeses, amb la
pèrdua d’ingressos via imposts, i en el nostre cas d’aquells
cedits totalment o parcialment, com l’IRPF, Successions,
Donacions o Transmissions Patrimonials.
Tot això, mentre la ciutadania i les classes populars
contribueixen amb els seus imposts directes i indirectes al
sosteniment de l’Estat i als serveis públic, i han manifestat
reiteradament el seu rebuig a aquestes pràctiques d’enginyeria
financera que permet i fins i tot empara l’evasió d’imposts i el
frau fiscal.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, admet a tràmit les proposicions no de llei
següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a per un turisme
cívic que respecti les normes de convivència, davant la
Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Massa sovint a determinades zones turístiques de les Illes
Balears es produeixen episodis d'incivisme per part de turistes.
Es tracta de situacions d'aldarulls, renous i música estrident,
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brutor i fems que es tiren a la via pública, persones amb elevat
grau d'alcoholèmia, bregues, exhibicionisme... Aquestes
situacions són intolerables i requereixen una resposta
contundent per part dels poders públics.
Encara que aquestes situacions estiguin més o manco
delimitades geogràficament no hi hauria d'haver cap espai
públic on el civisme i el respecte a les normes de convivència
tenguin un compliment atenuat o inexistent. A tot l'espai públic
el civisme i la convivència és imperatiu.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca encara
té més de 300 expedients d’aquestes ajudes paralitzats des de
finals de l’any 2015. Els agricultors de les Illes Balears veuen
com aquest incomprensible retard en la concessió d’ajudes els
perjudica notablement, ja que depenen en gran mesura
d’aquestes subvencions per mantenir la seva activitat agrícola.
Les ajudes PDR són molt necessàries per als agricultors en
temes tan importants com la compra de maquinària agrícola, la
millora de les instal·lacions, per a la venda directa o per
realitzar plantacions fruiteres.

La resposta adequada a aquests fenòmens necessita d'una
resposta coordinada entre totes les administracions públiques:
ajuntaments, consells, Govern balear i Govern estatal. Si volem
caminar cap a un turisme de qualitat s'ha d'actuar.

A més, al retard en la concessió de les ajudes per part de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears, cal afegir el retard d’altres ajudes com són
les de recuperació de marges i les de producció integrada.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent

Els agricultors ja pateixen prou amb les dificultats que
comporta la seva feina en aquests temps difícils per a
l’agricultura local, no volen perdre competitivitat però el
Govern en lloc d’ajudar-los els ofega més amb la seva manca
de diligència en la tramitació d'ajudes ja concedides per la Unió
Europea.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Govern de l'Estat, els consells insulars i els
ajuntaments a aprofitar o crear un espai de trobada i posada en
comú per garantir un turisme cívic que respecti les normes de
convivència.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir regulada l'oferta de tot inclòs abans de
maig de 2018 i realitzar inspeccions com alguns dels
instruments per evitar que sistemàticament hi hagi establiments
i zones que aposten per un turisme incívic que no respecta
l'espai públic.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i, concretament, la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels expedients
de les ajudes per al desenvolupament rural 2015, 2016 i 2017,
així com de la resta d’ajudes que es troben paralitzades.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Govern de l'estat, els consells insulars i els
ajuntaments a estudiar els canvis normatius que permetin
assegurar que la resposta sancionadora i d'ordre públic sigui
immediata i contundent per suspendre les situacions incíviques
tot d'una es detectin.
Palma, a 13 de juny de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 7818/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per a programes de desenvolupament
rural (PDR), davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Les Illes Balears tenen aprovades unes ajudes europees per
al desenvolupament rural per un import de 144 milions d’euros
per al període 2015-2021, uns 20 milions d’euros anuals.
Aquestes ajudes encara no s’han fet efectives ni per a l’any
2015 ni per al 2016.

Palma, a 14 de juny de 2017
La diputada
Maria Tania Marí i Marí
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 7824/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca
i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli
d'arena al Sàhara, davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi-Proposta per les Illes
Balears presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió.
El Sàhara Occidental és un país ocupat il·legalment pel
Marroc que ha estat declarat per les Nacions Unides com
Territori No Autònom pendent de descolonització.
L'adquisició de recursos naturals d'un Territori No Autònom
és il·legal des del punt de vista internacional, no obstant això,
aquests recursos són saquejats violant sistemàticament el dret
internacional.
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Hem estat assabentats que el passat dia 17 de maig de 2017
l’empresa espanyola “Sahara Line SL” va contractar el vaixell
de càrrega general “Southwester” registrat amb el numero IMO
9126728 amb capacitat per transportat 330 contenidors normals
i 80 contenidors amb sistema de refrigeració.

7. El Parlament de les Illes Balears acorda que es trameti
aquesta proposició no de llei i les resolucions que se’n derivin,
a les diferents associacions empresarials de les Illes Balears,
per al seu coneixement.
Palma, a 15 de juny de 2017
La diputada
Conxa Obrador i Guzmán
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu
Jaume Font i Barceló

Aquest vaixell fou detectat el 18 de maig de 2017, per
l’Associació per a la Supervisió dels Recursos Naturals i la
Protecció del Medi Ambient en el Sàhara Occidental, amb una
càrrega d’arena procedent d’El Aaiun amb destinació Palma, on
va obtenir autorització per atracar dia 24 de maig de 2017.
Estam davant un saqueig, un espoli dels recursos naturals
del Sàhara Occidental, per part de les autoritats marroquines,
violant el Dret Internacional i la recent Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea de dia 21 de desembre
de 2016 que delimita clarament la frontera del Sàhara
Occidental i el Marroc i impedeix comercialitzar els recursos
natural dins aquesta delimitació sense l’autorització del Front
Polisari.
Per tot l’exposat, els Grups Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i El PiProposta per les Illes Balears presenten la següent
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D)
RGE núm. 7869/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a refrigeració i eficiència energètica als centres
docents, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que manifesti la seva oposició davant la Comissió
Europea en la seva pretensió de renegociar l’acord d’associació
comercial entre la Unió Europea i el Marroc que legitimaria
l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a complir i a exigir el compliment davant la Unió
Europea de la sentència del passat 21 de desembre de 2016, del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que determina que el
Marroc no té sobirania sobre el Sàhara Occidental i, per tant,
prohibeix s aquest regne comerciar amb productes i recursos
naturals provinents del Sàhara Occidental.
3. El Parlament de les Illes Balears condemna qualsevol
activitat estrangera en el territori del Sàhara Occidental
realitzada sense l’autorització de l’administració sahrauí ja que
seria legitimar l'ocupació marroquina en el Sàhara Occidental
i perllongar el patiment d’aquest poble.
4. El Parlament de les Illes Balears fa un prec a les associacions
empresarials balears per tal que evitin la comercialització de
productes i recursos naturals procedents del Sàhara Occidental
que incompleixin la jurisdicció internacional.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol per tal que apel·li l’ONU i el Consell de Seguretat per
tal de posar fi al saqueig que fa el Regne de Marroc sobre els
recursos natural del Sàhara Occidental i a la creació, per part de
l’ONU, d’un mecanisme per a la protecció dels recursos
naturals del Sàhara Occidental.
6. El Parlament de les Illes Balears acorda que, pel seu
coneixement, es trameti als intergrups constituïts a tots els
parlaments autonòmics de l’Estat aquesta proposició no de llei
així com les resolucions que se’n derivin.

En les últimes dècades la temperatura mitjana registrada a
Balears no ha cessat d'augmentar. Aquest escalfament té les
seves cotes més altes, com és natural, en els mesos d'estiu. I,
encara que juliol i agost solen ser els mesos més càlids, juny i
setembre –i, de vegades, fins i tot parteix de maig i d'octubre–
també presenten temperatures especialment intenses.
Per això en els primers i últims compassos del curs escolar
els alumnes, els docents i el personal d'administració i serveis
dels centres educatius de Balears han de suportar jornades
extremadament caloroses. Alguns d'aquests centres disposen
d'aire condicionat a les aules, però són una minoria. La majoria,
per no tenir, no tenen ni un trist ventilador que alleugeri els
alumnes i els professors i permeti, en definitiva, el
desenvolupament d'una classe normal.
En aquest tram final del curs 2016-17, quan estem patint
una d'aquestes onades de calor, s'han produït ja marejos i
desmais a les aules. Davant això, la Conselleria d'Educació,
mitjançant una instrucció de la Direcció General de
Planificació, ha instat els equips directius dels centres que,
entre altres mesures, adquireixin ventiladors. Bé estaria, si la
situació fos excepcional. Però no ho és. Es tracta d'un problema
recurrent, que es repeteix a cada inici i final de curs, per la qual
cosa les aules dels col·legis i instituts haurien d'estar totes
equipades amb aire condicionat o, com a mínim, amb
ventiladors d'aspes de gran format que fessin possible el normal
desenvolupament d'una classe.
D'altra banda, i sense que pugui separar-se de l'anterior, es
fa necessari aconseguir l'objectiu d'uns centres escolars amb
una gestió eficient de l'energia. L'eficiència energètica es pot
definir com la reducció del consum d'energia mantenint els
mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort i la
qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el
proveïment d'energia i fomentant un comportament sostenible
en el seu ús en la línia dels compromisos derivats del Protocol
de Kyoto. En aquest sentit, la Directiva 2006/32/CE sobre
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l'eficiència en l'ús final de l'energia i els serveis energètics, així
com el Llibre verd sobre l'eficiència energètica, estableixen els
objectius que els estats membres de la Unió Europea han de
marcar-se en matèria d'estalvi i eficiència energètiques.

Des del Govern, mitjançant la llei d'atribució de
competències, es transferí la competència en matèria de foment
de l'activitat artesana, capacitació i desenvolupament de les
empreses artesanes als diferents consell insulars.

D'aquesta manera, la UE contribueix de forma significativa
a aconseguir una estratègia internacional per solucionar el
problema del canvi climàtic. Aquestes normes s'han traduït a
nivell nacional a través d'una sèrie de plans i normatives
específiques sobre estalvi energètic, tant en la nova construcció
dels edificis com en la seva rehabilitació.

Aquesta activitat té diferents vessants, tan pel que fa al
reconeixement de l'activitat, a la qualificació de les persones
que hi treballen i a tota una activitat econòmica derivada per la
producció i la venda dels productes artesans.

Si la veritat és que a les bases tècniques per a la redacció
dels projectes d'execució de construcció o rehabilitació de
centres educatius públics de les Illes Balears s'inclouen
aquestes normes, també ho és que, en més d'una ocasió, no
s'acaben aplicant en molts aspectes per falta de supervisió de
les obres licitades.
Per tot això, Ciutadans-Partit de la Ciutadania proposa la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear:
1. A elaborar, per la via d'urgència, un pla de xoc d'aplicació
immediata que doti d'aire condicionat les aules de tots els
centres docents de l'arxipèlag que en manquin o, en defecte
d'això, que instal·lin en aquestes aules ventiladors d'aspes de
gran format, a fi que l'activitat educativa pugui desenvolupar-se
amb el mínim de garanties ambientals exigibles.
2. A garantir que tot centre docent de nova planta, inclòs o no
en el Pla d’infraestructures educatives 2016-23, disposi de les
instal·lacions d'aire condicionat necessàries per al normal
desenvolupament d'una classe i de l'activitat educativa en
general.
3. A garantir que totes les actuacions en matèria
d'infraestructures educatives, ja siguin de nova construcció, ja
siguin de rehabilitació, donin efectiu compliment a la normativa
europea sobre eficiència energètica en edificis públics.
Palma, a 19 de juny de 2017
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 7877/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de les condicions per al desenvolupament
dels oficis artesans, davant la Comissió d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La regulació normativa de l'artesania és competència de la
comunitat autònoma regulada i ordenada des del Govern de les
Illes Balears mitjançant la Llei 1/1985.

A nivell general de l'Estat no es contempla que l'activitat
artesana es complementi amb un altra activitat, de manera que
el productor artesà si vol vendre la seva producció sols té la
possibilitat de crear una empresa artesana i donar-se d'alta com
a autònom, però no pot compaginar les activitats de producció
i venda ja que, o bé opta per ser venedor ambulant ( amb
bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social de fins un
55%) o bé per ser productor autònom de venda directa sense
cap tipus de bonificació.
També als requisits d'obtenció de les qualificacions
d'artesans, es demana, com a requisit, haver estat donat d'alta i
haver exercit l'ofici del qual es demana l'acreditació. Aquest fet
resulta una mica absurd i una mica difícil de constatar per molts
artesans el quals, moltes vegades realitzen aquesta activitat com
a complementària d'altres tipus de feines.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè es facin les modificacions necessàries per tal
que els treballadors autònoms que exerceixen oficis artesans i
els mestres artesans puguin tenir una cotització a la Seguretat
Social semblant als de venda ambulant per poder realitzar
activitats no sols de producció, sinó també de venda durant la
temporada turística.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a modificar el tractament fiscal d'aquests treballadors
artesans autònoms perquè es redueixi la quota mensual de
l'autònom de forma que estiguin assimilats a la quota de venda
ambulant en mercadets tradicionals o turístics amb horari
inferior a les 8 hores diàries ( CNAE 4799).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els contactes i la coordinació necessària amb
els consells insulars per tal de redactar una proposta
d’actualització de la legislació i la reglamentació sobre
artesania i les condicions de desenvolupament de l’activitat
productora artesana a les Illes Balears. I, si cal, actualitzar la
Llei 1/1985 i el seu desenvolupament reglamentari per dotar
aquesta activitat econòmica de les eines necessàries per
continuar desenvolupant-se dins del marc econòmic actual.
Palma, a 19 de juny de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

BOPIB núm. 101 - 23 de juny de 2017

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de les Proposicions no de llei RGE núm.
9580/15 i 891/16.
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D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 7657/17, de d'urbanisme de les
Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7696/17,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de les proposicions no de llei esmentades, relatives a actuacions
en relació amb els policies locals i a fons de cooperació
municipal, respectivament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7822/17 i 7865/17, presentats pel Grup Parlamentari Popular i
pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
respectivament, i, conformement amb l'article 98 del Reglament
de la cambra, acorda d'ampliar el termini esmentat fins al
proper dia 31 de juliol.

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

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)

E)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria
democràtica de les Illes Balears.

Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret (RGE núm.
7894/17).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7820/17 i 7866/17, presentats pel Grup Parlamentari Popular
i pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
respectivament, i, conformement amb l'article 98 del Reglament
de la cambra, acorda d'ampliar el termini esmentat fins al
proper dia 13 de juliol.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb l'ordre del dia següent:

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

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de les
corregudes de toros a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7821/17 i 7867/17, presentats pel Grup Parlamentari Popular
i pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
respectivament, i, conformement amb l'article 98 del Reglament
de la cambra, acorda d'ampliar el termini esmentat fins al
proper dia 30 de juny.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Punt únic. Preguntes:
1. RGE núm. 7884/17, relativa a servei de 24 hores en el PAC
de Manacor, del diputat Sr. Rafael Nadal i Homar, del Grup
Parlamentari Popular.
2. RGE núm. 7885/17, relativa a personal de l’IBSALUT
durant aquest estiu, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular.
3. RGE núm. 7886/17, relativa a rescat del túnel de Sóller, del
diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari
Popular.
4. RGE núm. 7887/17, relativa a pagament de les ajudes del
PDR als pagesos de les Illes Balears, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular.
5. RGE núm. 7888/17, relativa a gratuïtat de l’aparcament de
Son Espases, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular.
6. RGE núm. 7889/17, relativa a proves de selectivitat, del
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular.
7. RGE núm. 7890/17, relativa a transparència en la tramesa
de documentació per part del Govern, del diputat Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular.
8. RGE núm. 7891/17, relativa a actuacions en relació amb el
Pla Hidrològic, del diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular.
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9. RGE núm. 7892/17, relativa a problemes en el centre de
salut de Binissalem, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular.
10.
RGE núm. 7893/17, relativa a consens amb els afectats
per la declaració de noves Zones d’Especial Protecció
per a les Aus, de la diputada Sra. Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Sol·licitud de convocatòria de Diputació Permanent per
tal de resoldre sobre l'escrit RGE núm. 7894/17 (RGE núm.
7895/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita
la convocatòria de la Diputació Permanent per tal de resoldre
sobre l'escrit RGE núm. 7894/17, i, conseqüentment, acorda de
sotmetre a la Junta de Portaveus la fixació de l'ordre del dia de
la Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 7895/17).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de juny de 2017, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72,1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, sol·licitada amb
l'escrit RGE núm. 7895/17, per a dia 27 de juny d'enguany, a
les 9.30 hores, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic
Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària per tal de substanciar les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7884/17
a 7893/17.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió General de Consells Insulars
de composició paritària Parlament-Consells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de juny de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 7819/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica la substitució del diputat
Antonio Gómez i Pérez pel diputat Miquel Vidal i Vidal a la
comissió esmentada.
Palma, a 22 de juny de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

BOPIB núm. 101 - 23 de juny de 2017

5291

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

Imp. Parlament delesIllesBalears. Palma

