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

Fq.Con.núm. 33/28

31 d'agost de 2017

IX legislatura

Núm. 106

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 9575/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
desaparició d'indústries emblemàtiques de les Illes.
5497
B) RGE núm. 9576/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
accions contra el turisme a les Illes.
5497
C) RGE núm. 9577/17, de la diputada Ma Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a repartiment de l'impost
turístic.
5497
D) RGE núm. 9578/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a xec formació.

5497

E) RGE núm. 9579/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a remuneració dels
treballadors que fan feina a la nostra comunitat.
5497
F) RGE núm. 9580/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment del personal
eventual del Govern.
5497
G) RGE núm. 9581/17, de la diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei Aerotib.
5498
H) RGE núm. 9582/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del gerent
de la Fundació per a l'Esport Balears.
5498
I) RGE núm. 9583/17, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per pal·liar la
pobresa energètica.
5498

5496

BOPIB núm. 106 - 31 d'agost de 2017

J) RGE núm. 9584/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs a la indústria
turística.
5498

3.17. INFORMACIÓ
A) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 9442/17, presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 3/2017,
de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria
d'habitatge a les Illes Balears, convocatòria de sessió extraordinària i habilitació dels dies necessaris.
5498
B) Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia concret i de la Diputació Permanent que n'ha
de resoldre (RGE 9591/17 i 9592/17).
5499
C) Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud de convocatòria de sessió plenària extraordinària amb un ordre del dia
concret (RGE núm. 9592/17).
5499

BOPIB núm. 106 - 31 d'agost de 2017

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. Vicepresident, ens podria dir a quins sectors es destinen
els doblers de l'impost turístic?
Palma, a 28 d'agost de 2017
La diputada
Ma Montserrat Seijas i Patiño

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 d'agost de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 31 d'agost de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9575/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a desaparició d'indústries emblemàtiques de les
Illes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha fet el Govern gestions per tal d'evitar la desaparició
d'indústries emblemàtiques de les Illes com la fàbrica de
sabates George's d'Inca, que ha anunciat el seu tancament?
Palma, a 28 d'agost de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 9576/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions contra el turisme a les Illes.
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.
Creu la presidenta que es poden permetre els actes contra el
turisme que han dut a terme certs col·lectius aquest estiu a les
Illes?
Palma, a 28 d'agost de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 9577/17, de la diputada Ma Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
repartiment de l'impost turístic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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D)
RGE núm. 9578/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a xec formació.
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.
Sra. Presidenta del Govern, quan implantarà a les Illes
Balears el xec formació?
Palma, a 29 d'agost de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 9579/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
remuneració dels treballadors que fan feina a la nostra
comunitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que els treballadors
que fan feina a la nostra comunitat tenen una remuneració
digna?
Palma, a 28 d'agost de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

F)
RGE núm. 9580/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
del personal eventual 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina justificació pot oferir el Govern en relació amb
l'augment del seu personal eventual?
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Palma, a 28 d'agost de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 9581/17, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
Aerotib.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

J)
RGE núm. 9584/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs a la
indústria turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora la presidenta del Govern els atacs a la indústria
turística que s'han produït al llarg d'aquest estiu a les Illes
Balears?

Com valora el Govern la implantació del servei d'Aerotib?

Palma, a 28 d'agost de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 28 d'agost de 2017
La diputada
Margalida Cabrer i González

H)

3.17. INFORMACIÓ

RGE núm. 9582/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del gerent de la Fundació per a l'Esport Balears.

Ordre de Publicació
A)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins han estat els motius del cessament del gerent de la
Fundació per a l'Esport Balear?
Palma, a 28 d'agost de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

I)
RGE núm. 9583/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per pal·liar la pobresa energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té intenció el Govern de treure, durant el 2017, la
convocatòria d'ajudes adreçada a entitats socials per pal·liar la
pobresa energètica?
Palma, a 29 d'agost de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 9442/17,
presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del
Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei
8/2012, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per
afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes
Balears, convocatòria de sessió extraordinària i habilitació
dels dies necessaris.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'agost de 2017, havent estat publicat en el BOIB núm. 97,
de dia 8 d'agost de 2017, el Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de
modificació de la Llei del turisme de les Illes Balears, i de
mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les
Illes Balears, acorda, conformement amb l'establert als articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, preveure'n el
debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple
del Parlament en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 66.2
del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per
dur a terme la validació o la derogació del decret llei esmentat.
Consegüentment, acorda d'habilitar els dies necessaris per tal
que es pugui procedir a la tramitació de què es tracta.
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La Mesa, un cop oïda la Junta de Portaveus, en sessió del
mateix dia, i sent que s'hi troba formalment constituïda, acorda
que la sessió extraordinària quedi fixada per a dia 4 de
setembre a les 9,30 hores, amb l'ordre del dia següent:
• Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret
llei 3/2017, de modificació de la Llei del turisme de les Illes
Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria
d'habitatge a les Illes Balears.
Palma, a 31 d'agost de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

11.
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RGE núm. 9584/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs
a la indústria turística.

Igualment, la Mesa admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9592/17, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la convocatòria de la Diputació Permanent
per tal de procedir al debat i a l'aprovació de la sol·licitud de
sessió plenària extraordinària esmentada i 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 31 d'agost de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Sol·licitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària amb un ordre del dia concret i de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre (RGE 9591/17
i 9592/17).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'agost 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 RGE
núm. 9591/17, presentat per catorze diputats dels grups
parlamentaris Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i
Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria d'una
sessió plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple.
1. RGE núm. 7886/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat del túnel de
Sóller.
2. RGE núm. 9579/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
remuneracions dels treballadors que fan feina a la nostra
comunitat autònoma.
3. RGE núm. 9580/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, relativa a augment del personal eventual del Govern.
4. RGE núm. 9581/17, de la diputada Margarita I. Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
Aerotib.
5. RGE núm. 9582/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
cessament del gerent de la Fundació per a l'Esport Balear.
6. RGE núm. 9583/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per pal·liar la pobresa energètica.
7. RGE núm. 9575/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a desaparició d'indústries emblemàtiques de les
Illes.
8. RGE núm. 9577/17, de la diputat Maria Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a repartiment
de l'impost turístic.
9. RGE núm. 9578/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a xec formació.
10.
RGE núm. 9576/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a accions contra el turisme a les Illes.

Ordre de Publicació
C)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre sol·licitud
de convocatòria de sessió plenària extraordinària amb un
ordre del dia concret (RGE núm. 9592/17).
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 31 d'agost 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 esmentat, per a dia 4 de setembre d'enguany a les 9
hores, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per catorze diputats dels
grups parlamentaris Popular, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt, que consisteix en la substanciació de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple
especificades a l'escrit RGE núm. 9591/17.
Palma, a 31 d'agost de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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