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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
27 de febrer de 2018, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 1723/18, relativa a política cultural del Govern, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a:

1. Promoure i dur a terme una política cultural inclusiva, això
és, una política pública que tengui en compte totes les
manifestacions culturals que es donen a les Illes Balears, sense
discriminar-ne cap, ja sigui per raó de gènere cultural, de
llengua d’expressió o d’orientació ideològica. 

2. Garantir que les ajudes i subvencions que atorgui aquest
govern a qualsevol sector cultural s’atenguin als criteris
exposats en el punt 1, incloent-hi les ajudes i subvencions
destinades als mitjans de comunicació.

3. Facilitar a les indústries culturals l’accés als fons europeus. 
4. Promoure una política d’incentius fiscals per a les empreses
culturals de les Illes Balears. 

5. Crear una finestreta única, a través del nounat Institut
d’Indústries Culturals, per reduir tant com sigui possible els
tràmits administratius deguts a l’actual diversitat competencial
entre administracions. 

A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
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
6 de març de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2277/18, relativa a Pla d'igualtat entre homes i dones
corresponent al personal educatiu, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i aprovar el Pla d’igualtat entre homes i
dones corresponent al personal que presta els seus serveis en

els centres educatius d’acord amb el mandat parlamentari
aprovat pel Ple del Parlament dia 22 de març de 2016.

A la seu del Parlament, 13 de març de 2018
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
13 de març de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2284/18, relativa a política general del Govern en
matèria de salut, amb les esmenes RGE núm. 2574/18,
2575/18, 2576/18, 2577/18, 2578/18, 2579/18, 2511/18 i
2512/18, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant, dins l’Acord Marc amb les
entitats sanitàries privades, les possibles contingències i
necessitats assistencials, d’acord amb els principis de
subsidiarietat respecte dels serveis públics, i a l’optimització
dels recursos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la proposta per cobrir l'assistència
sociosanitària en el Llevant de Mallorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el Pla de Salut Mental en el termini de tres
mesos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un informe sobre la gestió de les
incidències del programa OPTIMA, de l’any 2017, de
l’Hospital Universitari Son Espases.

5. El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament les
agressions al personal sanitari i insta la Conselleria de Salut a
continuar adoptant mesures i recursos per prevenir-les i
disminuir-les.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a continuar reunint-se amb la Societat Balear d’Al·lergologia
així com amb qualsevol agent que persegueixi millorar la salut
de la població.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al Portal del pacient un sistema que permeti
als pacients, als quals se'ls hagi indicat la realització d'una
consulta, prova o intervenció quirúrgica, prèvia oportuna
identificació, accedir a la informació personalitzada sobre
l'espera prevista en el marc del seu procés assistencial. Aquesta
informació haurà d'estar incorporada per a tots els pacients de
l’Ibsalut.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar que cap persona malalta no es quedi sense
la medicació més adequada per raons econòmiques.

A la seu del Parlament, 13 de març de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 793/18, relativa a defensa del
sistema públic de pensions, amb les esmenes 2196/18, 2198/18,
2156/18, 2197/18, 2199/18 i 2155/18, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
modificar l'estructura productiva del nostre país i avançar en
una legislació laboral que elimini la precarietat i disminueixi
l'atur al nostre país, incrementant, així, les cotitzacions socials
que permetin la viabilitat del sistema de pensions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
garantir la sostenibilitat del sistema de pensions tornant a la
vigència del topall que es pot gastar cada any de la guardiola,
suspès el 2012, i la introducció del finançament per via
impositiva sobre la base d'un sistema tributari progressiu, i a
incrementar els ingressos del sistema: a) Complementant el
finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb
ingressos procedents d’impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es
tornin a equilibrar dins del sistema, com per exemple nous
impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions
financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha
contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha
de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la
Seguretat Social. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris amb representació estatal a dur la proposta de
tornar l’edat de jubilació als 65 anys a la Comissió del Pacte de
Toledo així com a facilitar l’accés als autònoms i fer possible
la jubilació anticipada en bones condicions i sense descomptes
per a aquelles persones que hagin cotitzat més de 40 anys. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
revisar amb criteris d'igualtat de gènere el llistat de treballs de
naturalesa penosa que puguin acollir-se a la jubilació
anticipada, com és el cas de les cambreres de pis. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal que
posi en marxa mecanismes que puguin compensar el fet que
determinades comunitats autònomes, com Balears, tenguin les
pensions més baixes de tot l'Estat, revalorant les pensions no
contributives i les pensions més baixes. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a: 

- Tornar al consens en matèria de jubilació derogant la
regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de
forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del factor de
sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de
Pensions de la Seguretat Social.
- Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant-ne
l’actualització conforme a l’IPC.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a adoptar mesures específiques per anar eliminant
progressivament l’escletxa propera al 40% existent entre la
quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de
gènere):

a) Aprovar una llei d’igualtat laboral amb la finalitat
d’eliminar l’escletxa salarial i, per tant, de cotitzacions, que
acaba derivant en pensions més baixes.

b) Incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys
que no rebin una altra pensió pública fins aconseguir el 60% de
la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les
dones

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a
establir que cap pensió, tant de caràcter contributiu com no
contributiu, no s’estableixi per un import inferior al llindar de
pobresa calculat a partir de paràmetres objectius com pot ser
l’Índex Eurostat o de l’Institut Nacional d’Estadística.

A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
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
27 de febrer de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1807/18, relativa a ciència al
Parlament, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la iniciativa
c iutadana a nivel l  de l’Estat  espanyol  de
#CienciaenelParlamento.

2. El Parlament de les Illes Balears, juntament amb el Govern
de les Illes, posarà en marxa a nivell de les Illes Balears una
proposta de creació d’un esdeveniment en seu parlamentària
amb l’objectiu també d’iniciar un procés per generar un canal
obert de comunicació entre els responsables de prendre
decisions polítiques, els centres d'investigació de les Illes
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Balears i els agents del sistema de ciència i tecnologia en
l’àmbit de les nostres illes.

A la seu del Parlament, 6 de març de 2018
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
13 de març de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2154/18, relativa a bonificació del
transport interinsular de mercaderies, amb les esmenes RGE
núm. 2550/18 i 2552/18, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure de forma explícita dins les propostes per a
un nou Règim Especial de les Illes Balears la compensació de
la totalitat dels costos del transport interinsular de mercaderies,
tant per via aèria com marítima, i sense exclusions de cap
matèria primera o manufactura.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar davant el Govern de l’Estat, amb
independència de les actuals negociacions sobre un nou Règim
Especial de les Illes Balears, el desplegament reglamentari de
la compensació dels costos del transport interinsular de
mercaderies, tant per via aèria com marítima, tal com preveu
l’article 7 de la Llei 30/1998. Aquest desplegament s’hauria de
dur a terme aprofitant la revisió actualment en curs del Reial
Decret 1034/1999, sobre compensació al transport marítim i
aeri de mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat de reclamar jurisdiccionalment,
conjuntament amb el sector empresarial, per la inactivitat del
Govern de l’Estat en matèria de compensació al transport
interinsular de mercaderies, particularment i de forma no
excloent per alguna d’aquestes vies: contenciosa administrativa,
per inactivitat de l’Administració, prevista a l’article 25.2 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciós administrativa; conflicte negatiu de competència
davant el Tribunal Constitucional, previst als articles 68 i
següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional.

A la seu del Parlament, 13 de març de 2018
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 27

de febrer de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 245/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de salut.

Actuà com a interpelAlant el diputat Vicent Serra i Ferrer i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6

de març de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 301/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la sinistralitat a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant el diputat Santiago Tadeo i Florit
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Treball, Comerç i Indústria. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de març de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 541/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les interconnexions del Pla hidrològic.

Actuà com a interpelAlant el diputat Miquel Vidal i Vidal i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 1920/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a seguretat al centre Es Pinaret, que contestà
la consellera de Serveis Socials i Cooperació.

B) RGE núm. 1923/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació d'ATD i AD,
que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

C) RGE núm. 1925/18, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i
consens en el Pla de transports, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

D) RGE núm. 1926/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en la
fórmula de càlcul per a la liquidació de bestretes als consells
insulars, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

E) RGE núm. 1927/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens en
l'ampliació del Parc de S'Albufera, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

F) RGE núm. 1928/18, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i
consens en la proposta de declaració de noves ZEPA, que
contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

G) RGE núm. 1929/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
preventives, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

H) RGE núm. 1930/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dones
maltractades a Eivissa, que contestà la consellera de
Presidència.

I) RGE núm. 1932/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació de
la revisió del planejament infringint la Llei d'urbanisme, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

J) RGE núm. 2188/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats dels
alumnes de les Illes Balears a la selectivitat, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

K) RGE núm. 1902/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació del
projecte del Centre d'interpretació de la Reserva de Biosfera,

que contestà la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca
i Turisme.

L) RGE núm. 1917/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora del
Camp Redó, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

M) RGE núm. 1918/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ajudes Erasmus, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

N) RGE núm. 2193/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a llibertat d'expressió, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

O) RGE núm. 1931/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens
pel que fa a la zonificació del lloguer turístic, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de març de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

P) RGE núm. 2257/18, de la diputada María José Ribas i Ribas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'ascensor
entre l'aparcament i l'entrada principal de l'Hospital Can
Misses, que contestà la consellera de Salut.

Q) RGE núm. 2232/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ascensor
de Can Misses, que contestà la consellera de Salut.

R) RGE núm. 2233/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació de
l'empresa Cobra, que contestà el conseller de Treball, Comerç
i Indústria.

S) RGE núm. 2261/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta de suprimir el
delicte d'enaltiment del terrorisme del Codi Penal, que contestà
la consellera de Presidència.

T) RGE núm. 2265/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua dels aqüífers de
santa Gertrudis a Eivissa, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

U) RGE núm. 2227/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a al·legacions a
la modificació del Reial decret sobre compensació al transport
de mercaderies, que contestà el conseller de Territori, Energia
i Mobilitat.
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V) RGE núm. 2259/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del
director gerent del velòdrom Palma Arena, que contestà la
consellera de Cultura, Participació i Esports.

W) RGE núm. 2260/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
de la Sindicatura de Comptes sobre l'anàlisi del deute, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

X) RGE núm. 2264/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a modernització hotelera, que contestà la vicepresidenta i
consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

Y) RGE núm. 2269/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació de
l'estació intermodal, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

Z) RGE núm. 2319/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a
Eivissa, que contestà la consellera de Salut.

AA) RGE núm. 2268/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lliure designació, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AB) RGE núm. 2263/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a IRPF de les rendes mitjanes i baixes, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AC) RGE núm. 2231/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
per al foment del transport públic, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AD) RGE núm. 2262/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IRPF de les
Illes Balears durant el 2017, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de març de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

AE) RGE núm. 2356/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a estat del
decret de sanitat mortuòria, que contestà la consellera de Salut.

AF) RGE núm. 2375/18, del diputat Rafael Nadal i Homar, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris establerts per a la
celebració de proves esportives a entorns naturals, que contestà
la consellera de Cultura, Participació i Esports.

AG) RGE núm. 2377/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació dels albergs
juvenils, que contestà la consellera de Cultura, Participació i
Esports.

AH) RGE núm. 2378/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
previstes a la revisió del Pla hidrològic, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

AI) RGE núm. 2368/18, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a futura llei educativa, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

AJ) RGE núm. 2369/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
escolar des de Cala Porter a Alaior (Menorca), que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

AK) RGE núm. 2372/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a connexió
elèctrica de Menorca, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

AL) RGE núm. 2526/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Decret de
posidònia, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

AM) RGE núm. 2374/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de
l'avantprojecte de llei de canvi climàtic, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

AN) RGE núm. 2379/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
de la futura llei de residus i sòl contaminats, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

AO) RGE núm. 2376/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes
concretes per al sector nàutic, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

AP) RGE núm. 2381/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a PSOE al Pacte per
l'Educació, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AQ) RGE núm. 2371/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pous il·legals dels camps de golf, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AR) RGE núm. 2367/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Pla de reconversió amb motiu de la llei de canvi climàtic, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

AS) RGE núm. 2382/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'acord
entre la Federació espanyola de Municipis i Províncies i el
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Ministeri per flexibilitzar la regla de despesa dels municipis,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de febrer de 2018, rebutjà el Punt 4 de la Moció RGE núm.
1723/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política
cultural del Govern, amb el resultat següent: vots emesos 56,
vots a favor 24, vots en contra 31 i abstencions 1.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de març de 2018, rebutjà els Punts 1, 2 i 6 de la Moció RGE
núm. 2284/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria de salut, amb el resultat
següent: 
• Punt 1: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 34

i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 23, vots en contra 32

i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 55, vots a favor 21, vots en contra 32

i abstencions 2.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de març de 2018, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4319/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi i
propostes de millora dels Serveis de Menors i Família de les
Illes Balears, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 4, vots en contra 30 i

abstencions 22.
• Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 5, vots en contra 50 i

abstencions 0.

• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 4, vots en contra 52 i
abstencions 0.

• Punt 4: vots emesos 55, vots a favor 4, vots en contra 50 i
abstencions 1.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia

Internacional de la Dona.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2018, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Declaració institucional amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona

El proper dia 8 de març commemorem el Dia Internacional
de la Dona, que recorda les valentes dones que fa més de 100
anys van perdre la seva vida per defensar els seus drets
laborals.

Gràcies al moviment feminista són molts els drets que hem
conquistat les dones, però també són molts els reptes que estan
pendents per aconseguir una igualtat real.

Comptam amb un marc normatiu que garanteix la igualtat
de tracte i d'oportunitats i l'impuls de les polítiques públiques
per promoure l'apoderament de les dones i l'eradicació de la
violència que s'exerceix sobre elles, però encara així, el
masclisme és present en tots els àmbits de la nostra societat i la
igualtat real no acaba de materialitzar-se.

Cada any són assassinades 60 dones de mitjana per
violència masclista.

Les pensions de dones són un 40% més baixes que les dels
homes.

L’escletxa salarial fa que les dones a Balears cobrin 3.894
€ menys que els homes de mitjana anual pel mateix treball.

Existeix una diferència de 10 punts en la taxa d'ocupació.
Un 59% de les persones inactives són dones.
Solament hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats

espanyoles.
L'IBEX solament té 2 presidentes i un 20% de conselleres.
El 90,57% de les excedències per cura de menors i majors

són sol·licitades per dones.
Solament hi ha un 18% de dones en el Tribunal

Constitucional.
El 64% de les vegades són les dones les que cuinen a casa.
Solament hi ha 59 dones en les Reials Acadèmies

Espanyoles, enfront de 484 homes.
Les dones dediquen dues hores més que els homes a les

labors de la llar.
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Del 60% dels llicenciats, solament el 21% són
catedràtiques.

Per totes aquestes raons, hem d'impulsar els canvis
necessaris que permetin, el més aviat possible, afirmar amb
rotunditat que a Espanya hem aconseguit la igualtat real
d'oportunitats, no solament la legal, i això passa per:

Reduir les desigualtats que encara existeixen a l'àmbit de
l'ocupació i l'economia, amb especial incidència en les
desigualtats retributives.

Apostar per la qualitat en l'ocupació. Una dona amb
ocupació digna és una persona independent en l'econòmic i la
millor garantia que fa valer els seus drets.

Defensar la promoció laboral de la dona, la transparència en
les empreses a nivell retributiu, de complements, la importància
dels plans d'igualtat i auditories salarials.

Donar suport a la conciliació i a la corresponsabilitat de la
vida personal, familiar i laboral per a dones i homes.
Conciliació i corresponsabilitat no són coses de dones, són la
millor eina que tenim per construir una societat més justa, si
solament concilien les dones, la desigualtat augmenta.

Eradicar la violència que sofreixen les dones, la
manifestació més extrema de desigualtat. L'origen de la
violència de gènere és el masclisme i la desigualtat i, des de la
unitat aconseguida en el Pacte d'Estat contra la Violència de
Gènere, hem de millorar la protecció i el suport a les víctimes
i la sensibilització de tota la societat. Són fonamentals els
recursos pactats i que aquests arribin ja a les comunitats
autònomes.

Potenciar la participació de les dones en els àmbits polític,
econòmic i social i l'accés a llocs de responsabilitat, fins
aconseguir la igualtat total.

Treballar la igualtat a l'educació, com a element nuclear en
un nou paradigma de relacions humanes i de prevenció de la
violència de gènere.

Promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i
laboral de les dones amb discapacitat.

Integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i
d'oportunitats en totes les polítiques.

Mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món.
Són milions les que estan veient els seus drets vulnerats pel
simple fet de ser dones. Els matrimonis forçosos, la mutilació
genital femenina o les violacions que sofreixen en conflictes
armats han d'impulsar-nos a no deixar-les soles i a reivindicar
en tots els fòrums nacionals i internacionals els seus drets.

Per tot l'exposat, el Parlament de les Illes Balears:

1. En aquest 8 de març reivindica el feminisme com a
moviment polític i social a favor de les dones i contra la
desigualtat.

2. Reconeix la contribució de les associacions de dones i
feministes en la conquesta de drets socials.

3. Insta totes les administracions de Balears a impulsar la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes,
integrant de forma activa i transversal el principi d'igualtat de
tracte i oportunitats entre dones i homes, en el
desenvolupament de totes les seves accions i decisions, posant
especial atenció en l'accés i la promoció en l'ocupació,
l'eradicació de la violència de gènere, l'educació, les pensions,
la salut, la representació política i social, la recerca, el

desenvolupament i la innovació, la cultura i l'esport, la política
exterior i la cooperació al desenvolupament.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 8423/17.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2018, després del debat pertinent, no prengué en
consideració, per 12 vots a favor, 45 en contra i cap abstenció
(56 vots presencials i 1 vot telemàtic), la proposició de llei
esmentada, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a l'establiment de la incompatibilitat de la condició
de diputat del Parlament de les Illes Balears amb la de batle,
regidor o conseller insular, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, admet a tràmit la interpelAlació

següent.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2753/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb els
consensos en matèria d'educació (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, el
conseller d'Educació i Universitat, sobre la política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb la necessitat d'assolir
consensos educatius a nivell estatal que tenguin una repercussió
en la millora del sistema educatiu de les Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que, recentment,
diverses forces polítiques a nivell de l'estat han abandonat les
converses per assolir un consens en matèria educativa, es fa
necessari i urgent conèixer el posicionament del Govern al
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respecte i com afectarà aquesta postura a nivell de les Illes
Balears.

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2897/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a interconnexions del Pla hidrològic, derivada de
la InterpelAlació RGE núm. 541/18.

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.
541/18, relativa a interconnexions del Pla hidrològic, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar els projectes de les interconnexions de les
infraestructures previstes per a l'illa de Mallorca en el Pla
hidrològic de les Illes Balears i que es relacionen a continuació:

a) Conducció Deià-Sóller.
b) Conducció Palmanyola-Valldemossa.
c) Dipòsit de S'Estremera.
d) Conducció Sa Cabaneta-Pòrtol.
e) Conducció Consell-Binissalem-Lloseta-Mancor de la

Vall-Selva.
f) Conducció Consell-Algaida.
g) Conducció Sa Pobla-Búger-Campanet.
h) Conducció Petra-Manacor.
i) Conducció a zona costera de Santa Margalida.
j) Prolongació de les conduccions de Manacor i Porreres als

nuclis urbans dels municipis de Son Servera-Sant
Llorenç-Manacor-Felanitx-Santanyí-Ses Salines-Campos.

k) Dipòsits de regulació per a millora del subministrament
d'aigua en alta als municipis de la badia de Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar el projecte de la interconnexió Maria de la
Salut-Petra contemplat en el Pla hidrològic de les Illes Balears,
el projecte del qual ja està elaborat.

Palma, a 15 de març de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament

Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2549/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a modernització d'establiments turístics.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 nombre de projectes de modernització d'establiments
turístics ha tengut entrada cada mes des de gener de 2010 fins
a febrer de 2018 i quin pressuposts tenien aquests projectes?

Palma, a 12 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 2553/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a publicitat institucional.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 pressupost s'ha destinat per part el Govern a la
publicitat institucional del Dia de les Illes Balears 2018?

Palma, a 12 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 2759/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a expropiació de terrenys.

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

Tenen previst fer algun tipus d'expropiació als voltants del
centre es Pinaret?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 2761/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atorgament de les condecoracions amb la Medalla al Mèrit
Policial a policies locals de Menorca (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Quina administració ha estat la responsable de l'atorgament
de les condecoracions amb la Medalla al Mèrit Policial a
policies locals de Menorca?

Palma, a 14 de març de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 2762/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atorgament de les condecoracions amb la Medalla al Mèrit
Policial a policies locals de Menorca (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Qui ha instruït els expedients relatius a l'atorgament de les
condecoracions amb la Medalla al Mèrit Policial a policies
locals de Menorca? Amb quins criteris i en base a quina
normativa s'ha fet?

Palma, a 14 de març de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 2763/18, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de revisió anticipada del Pla hidrològic (1).

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.

En relació amb el procediment d'elaboració de la revisió
anticipada del Pla hidrològic de les Illes Balears que du a terme

la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i, en
particular, pel que fa a l'avaluació ambiental estratègica de
l'esmentat pla, i atès que el Pla hidrològic és un pla que aprova
l'Estat, s'està seguint el procediment adequat?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 2764/18, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de revisió anticipada del Pla hidrològic (2).

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.

En relació amb el procediment d'elaboració de la revisió
anticipada del Pla hidrològic de les Illes Balears que du a terme
la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i, en
particular, pel que fa a l'avaluació ambiental estratègica de
l'esmentat pla, i atès que el Pla hidrològic és un pla que aprova
l'Estat, disposa el Govern d'informes que avalin aquest
procediment de revisió?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 2765/18, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de revisió anticipada del Pla hidrològic (3).

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.

Per quina raó no s'incideix en la revisió anticipada del Pla
hidrològic, sobre el problema de la fuita d'aigua de les xarxes
municipals?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 2766/18, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de revisió anticipada del Pla hidrològic (4).

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.
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Per quina raó no es realitza una revisió anticipada del Pla
hidrològic, sense arreglar el problema fonamental de pressió
sobre les masses d'aigua subterrània?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

J)
RGE núm. 2767/18, de la diputada Margalida Cabrer i

González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aturada a Son Llàtzer del bus de la línia 310.

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.

Pensa el Govern modificar el punt d'aturada a l'Hospital Son
Llàtzer per als usuaris de la línia de bis 310 per tal que s'aturi
davant consultes externes (com ho fan altres línies) tal i com ha
estat sol·licitat per diversos ajuntaments dels municipis
afectats?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
Margalida Cabrer i González

K)
RGE núm. 2768/18, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients a albergs juvenils.

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.

Quants expedients s'han obert a albergs juvenils durant la
present legislatura? Per quins motius s'han obert aquests
expedients? Quines sancions s'han aplicat?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

L)
RGE núm. 2769/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (1).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de sol·licitants que pertanyen a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

M)
RGE núm. 2770/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (2).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de sol·licitants que pertanyen a l'illa de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

N)
RGE núm. 2771/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (3).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de sol·licitants que pertanyen a l'illa de Mallorca?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

O)
RGE núm. 2772/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (4).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de sol·licitants que pertanyen a l'illa de Menorca?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas
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P)
RGE núm. 2773/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (5).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de beneficiaris que pertanyen a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

Q)
RGE núm. 2774/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (6).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de beneficiaris que pertanyen a l'illa de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

R)
RGE núm. 2775/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (7).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de beneficiaris que pertanyen a l'illa de Mallorca?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

S)
RGE núm. 2776/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (8).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és el nombre total
de beneficiaris que pertanyen a l'illa de Menorca?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

T)
RGE núm. 2777/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (9).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és l'import total de
les ajudes concedides als beneficiaris de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

U)
RGE núm. 2778/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges
(10).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és l'import total de
les ajudes concedides als beneficiaris de l'illa de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

V)
RGE núm. 2779/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges
(11).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada



BOPIB núm. 135 - 23 de març de 2018 7437

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és l'import total de
les ajudes concedides als beneficiaris de l'illa de Mallorca?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

W)
RGE núm. 2780/18, de la diputada  María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges
(12).

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.

El passat dia 30 de desembre de 2017 es publicà en el
BOIB la Resolució del conseller de concessió d'ajudes estatals
i autonòmiques al lloguer d'habitatges, quin és l'import total de
les ajudes concedides als beneficiaris de l'illa de Menorca?

Palma, a 14 de març de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

X)
RGE núm. 2787/18, de la diputada  María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pensions no contributives.

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.

Quantes pensions no contributives hi ha a les Illes Balears?

Palma, a 9 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

Y)
RGE núm. 2788/18, de la diputada  María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a complement a pensions no contributives.

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 quantes pensions no contributives s'ha pagat el
complement a dia d'avui?

Palma, a 9 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

Z)
RGE núm. 2789/18, de la diputada  María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a import del complement a pensions no contributives 2017.

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.

Quin import s'ha destinat al pagament del complement de
les pensions no contributives l'any 2017?

Palma, a 9 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

AA)
RGE núm. 2790/18, de la diputada  María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a import del complement a pensions no contributives 2018.

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.

Quin import s'ha destinat al pagament del complement de
les pensions no contributives fins a la data d'avui any 2018?

Palma, a 9 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

AB)
RGE núm. 2791/18, de la diputada  María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a dades FISIB/IDISBA.

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.

Relació de les sol·licituds, de l'acció estratègica en salut de
l'any 2017, a l'Institut Carlos III de la FISIB/IDISBA.

Palma, a 9 de març de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

AC)
RGE núm. 2811/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a edificacions al torrent de Cala Major.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 la zona urbana per on passa el torrent de Cala Major,
quina distància mínima al torrent han de deixar les noves
edificacions?

Palma, a 16 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

AD)
RGE núm. 2812/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a instal·lació elèctrica a Cala Major.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 la platja de Cala Major s'ha fet una instal·lació elèctrica,
s'ha fet una inspecció per comprovar la correcció de la seva
execució?

Palma, a 16 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

AE)
RGE núm. 2813/18, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a nova escola a Cala Major.

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

S'ha valorat i previst fer una nova escola a la barriada de
Sant Agustí/Cala Major?

Palma, a 16 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2955/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a impacte
de la modificació de la Compilació de Dret Civil.

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.

Quin ha estat l'impacte, per illes, de la darrera modificació
de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears respecte de
les figures dels pactes successoris per definició i la donació
universal, fetes extensives a Menorca?

Palma, a 20 de març de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 2972/18, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Quesería Menorquina.

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.

Entén el Govern que és inviable aplicar l'article 29 de la
nova Llei balear d'indústria en el conflicte de Quesería
Menorquina?

Palma, a 20 de març de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

C)
RGE núm. 2973/18, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a problemàtiques dels ciutadans 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Creu la presidenta que ha resolt els grans problemes que
tenien els ciutadans de les Illes Balears a l'inici d'aquesta
legislatura?

Palma, a 20 de març de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló
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D)
RGE núm. 2974/18, del diputat David Martínez i Pablo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
situació de Quesería Menorquina.

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 s'estan fent des del Govern per mantenir
l'activitat de la històrica indústria Quesería Menorquina i els
140 llocs de feina?

Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

E)
RGE núm. 2975/18, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a canvi
climàtic.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que la fiscalitat
verda és una bona eina per lluitar contra el canvi climàtic?

Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
Carlos Saura i León

F)
RGE núm. 2976/18, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a línia d'alta tensió Manacor-Artà.

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.

Quines actuacions pensa fer el Govern de les Illes balears
per evitar o minimitzar l'elevat impacte ambiental de la línia
d'alta tensió Manacor-Artà?

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

G)
RGE núm. 2977/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a teràpia ocupacional a Can
Misses.

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.

Pensa el Govern crear una plaça de terapeuta ocupacional
a l'Hospital Can Misses?

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

H)
RGE núm. 2978/18, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
interoperabilitat de la recepta electrònica.

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.

Sra. Consellera, ens podria indicar una data aproximada en
la qual les Illes Balears va ser inclosa en el projecte
d'interoperabilitat de la recepta electrònica?

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

I)
RGE núm. 2979/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en la
concessió d'ajudes del Pla de Desenvolupament Rural als
pagesos de les Illes Balears.

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

A què es deu el retard de la concessió d'ajudes del Pla de
Desenvolupament Rural als pagesos de les Illes Balears?

Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

J)
RGE núm. 2980/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels mandats del Parlament.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quan pensa el Govern donar compliment als mandats del
Parlament?

Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

K)
RGE núm. 2981/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de
garantia de demora.

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

Pensa el Govern posar en marxa el Decret de garantia de
demora?

Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
Vicent serra i Ferrer

L)
RGE núm. 2982/18, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de les promeses en matèria educativa.

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.

Creu el conseller d'Educació i Universitat que dóna
compliment a les seves promeses en matèria educativa?

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 2983/18, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nous tributs a les activitats que generen impactes negatius
sobre el medi ambient.

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

Pensa el Govern de les Illes Balears implantar nous tributs
ambientals a les activitats que generen impactes negatius sobre
el medi ambient?

Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

N)
RGE núm. 2984/18, de la diputada Margalida Cabrer i

González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
operativitat de les noves concessions de transport regular
per carretera a Mallorca.

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.

Ens pot garantir el Govern de les Illes Balears que dia 1 de
gener de 2019 estaran operatives a l'illa de Mallorca les noves
concessions de transport regular per carretera?

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Margalida Cabrer i González

O)
RGE núm. 2985/18, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió
en TIC i competitivitat.

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

Sra. Presidenta, considera vostè que invertir en TIC i
competitivitat és una prioritat per al Govern?

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)
RGE núm. 2898/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes
Balears.

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

La UME (Unitat Militar d’Emergències) és un cos integrant
de les Forces Armades Espanyoles creat per acord del Consell
de Ministres el 7 d'octubre de 2005. Posteriorment, mitjançant
el Reial decret 416/2006, d'11 d'abril, s'estableix la seva
organització i desplegament i s'implanta com una força militar
conjunta de caràcter permanent dins les Forces Armades, amb
la finalitat d'intervenir de forma ràpida en qualsevol lloc del
territori nacional espanyol en casos de catàstrofe, greu risc o
altres necessitats públiques.

El Reial decret 1097/2011, de 22 de juliol, aprovà el
Protocol d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències i
estableix que la intervenció de la UME podrà ser ordenada
quan alguna de les següents situacions d'emergència es
produeixi amb caràcter greu, independentment que es tracti
d'una emergència d'interès nacional o no:
• Les que tinguin el seu origen en riscos naturals, entre elles

inundacions, terratrèmols, esllavissament de terreny, grans
nevades i altres fenòmens meteorològics adversos de gran
magnitud.

• Els incendis forestals.
• Les derivades de riscos tecnològics, i entre ells el risc

químic, el nuclear, el radiològic i el biològic.
• Les que siguin conseqüència d'atemptats terroristes o actes

il·lícits i violents, incloent-hi aquells contra infraestructures
crítiques, instal·lacions perilloses o amb agents nuclears,
biològics, radiològics o químics.

• La contaminació del medi ambient.
• Qualsevol altra que decideixi el president del Govern en

nom del Rei.

Els militars que formen la UME disposen d'una preparació
específica que radica principalment en una formació sanitària
d'emergència; també són instruïts per a l'actuació enfront
d'incendis forestals, inundacions, grans nevades, ensulsiades,
riscos tecnològics, etc.

Des de la seva fundació, la UME ha actuat en 442 ocasions,
10 d’elles a les Illes Balears, principalment en incendis. Cal
destacar la importància de la col·laboració entre totes les forces
a l’hora d’afrontar moments de tensió i emergències que
requereixen de l’actuació immediata i una resposta coordinada
a cada situació. Per tant, la rapidesa en la reacció és fonamental
a l’hora de fer front a aquestes situacions, a Canàries es disposa
de dos destacaments permanents de la UME, un a Gran Canària
i l’altra a Tenerife, que garanteixen aquesta immediatesa en la
reacció.

Les Illes Balears no compten amb un destacament
permanent de la UME, i tot i que la distància amb la península
no és la mateixa que la de Canàries, sí que representa una
dificultat per a aquest cos a l’hora d’arribar al lloc on s’ha
produït el sinistre.

Per tots aquests motius, 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 col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa
per tal que la UME compti a les Illes Balears amb les
infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i
efectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa,
la possibilitat de dotar d'una unitat efectiva de la UME a les
Illes Balears de forma permanent.

Palma, a 16 de març de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2745/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a fiscalització de diversos contractes signats per
l'Ajuntament d'Eivissa, 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.

El fallit projecte per crear una mancomunitat per a la gestió
dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram
dels municipis d'Eivissa i Sant Antoni ha costat a l’Ajuntament
d’Eivissa fins avui un total de 64.545,94 euros.

Aquesta quantitat és la suma de quatre contractes adjudicats
per la coalició de govern a una mateixa empresa de Madrid,
abans que l'Ajuntament de Sant Antoni comuniqués al
consistori eivissenc el setembre del passat any la seva intenció
de licitar de manera individual aquest servei públic.

El primer contracte de serveis es va formalitzar l'octubre de
2015 per un import de 19.299,50 euros per assessorar el
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consistori sobre la preparació del contracte de concessió dels
serveis de subministrament d'aigua i clavegueram. Segons el
contracte, l'empresa adjudicatària havia de presentar un
avantprojecte d'explotació, una proposta de modificació de
l'ordenança fiscal reguladora i una proposta de modificació del
reglament de servei. Cap d'aquests documents no figurava
inclòs en l'expedient quan el Partit Popular hi va sol·licitar
accés.

Per a aquest contracte, l'ajuntament va sol·licitar tres ofertes
a les consultores Efial, AudingIntraesa i PW Advisory&Capital
Services SL. Finalment, va ser adjudicat a aquesta última per
ser la més barata ja que oferia 50 euros menys que la següent
més econòmica.

El segon contracte, signat el novembre de 2015 per un
import de 21.175 euros, tenia com a objecte l'assistència
tècnica i la redacció de conveni per a la gestió conjunta dels
serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram
d'Eivissa i Sant Antoni.

Quan encara estaven pendents d'adjudicar-li a PW
Advisory&Capital Services el primer, es va contractar
“directament i a dit” a aquesta mateixa consultora sense
sol·licitar cap altra oferta. El contracte incloïa la redacció del
conveni, l'assistència tècnica fins a l'aprovació del conveni i
l'assistència tècnica per a la delegació de serveis. Tampoc no es
va trobar cap d'aquests documents en l'expedient quan es va
consultar.

El tercer contracte consistia en l'assistència especialitzada
en la preparació de l'estudi econòmic i financer i la valoració
conjunta dels serveis de subministrament d'aigua potable i
clavegueram. El contracte va ser adjudicat l'octubre de 2016
per un preu de 18.150 euros i, el mes següent, la consultora va
lliurar una memòria d'anàlisi de la proposta de creació d'una
mancomunitat per a la gestió dels Serveis de Subministrament
d'Aigua Potable i Clavegueram dels municipis d'Eivissa i Sant
Antoni.

De les tres ofertes sol·licitades, PW Advisory&Capital
Services va obtenir el contracte ja que va presentar l'oferta més
econòmica.

Finalment, el juliol de 2017, es va formalitzar un quart
contracte amb la mateixa empresa per valor de 54.450 euros
per al servei d'assistència tècnica i jurídica per a la creació
d'una mancomunitat per a la gestió dels serveis de
subministrament d'aigua potable i clavegueram. Aquest
contracte -l'únic que es va licitar per tractar-se d'un contracte
major- es va resoldre anticipadament, després que Sant Antoni
comuniqués la seva intenció de licitar el servei públic pel seu
compte, per la qual cosa l'empresa solament va cobrar 5.921,44
euros.

La intenció de l'equip de govern és licitar ara un cinquè
contracte per un import de 16.940 euros per a l'assistència
tècnica, econòmica i jurídica per a l'elaboració d'un “estudi
d'alternatives de modalitat de gestió” del servei públic de
subministrament d'aigua potable i clavegueram del municipi
d'Eivissa. Per a aquesta nova licitació (publicada en el Butlletí
Oficial dels Illes Balears el 27 de gener), l'ajuntament ha
convidat Jengo Inversions, SL., Efial Consultoria, SLU. i,
novament, PW Advisory&Capital Services, SL.

Segons el parer d'aquest grup parlamentari, els quatre
contractes municipals amb l'empresa PW Advisory&Capital
Services SL. -un d'ells, adjudicat directament- responien al
mateix objecte contractual, la qual cosa suposaria que es podria
haver incorregut en un presumpte fraccionament de contractes
per saltar-se els procediments de concurrència. A més, com ja
s’ha assenyalat, en dos d'aquests expedients de contractació, no
figuraven els informes pels quals l'ajuntament va pagar més de
40.000 euros, per la qual cosa s’hauria de verificar la prestació
efectiva del servei.

Per altra banda, l'article 10.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril,
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears estableix que
el Parlament de les Illes Balears, en ple o mitjançant la
comissió que tengui competències en matèria d'Hisenda i
Pressuposts, pot promoure l'activitat fiscalitzadora de la
Sindicatura de Comptes en relació amb qualsevol dels subjectes
integrants del sector públic delimitats per l'esmentada llei o a
qualsevol perceptor o beneficiari d'ajuts públics.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a fiscalitzar els quatre contractes
de l'Ajuntament d'Eivissa que es relacionen a continuació per
si poden suposar un fraccionament de contractes en respondre
al mateix objecte contractual:
• El primer contracte, de serveis, que es va formalitzar

l'octubre de 2015 per un import de 19.299,50 euros per
assessorar al consistori sobre la preparació del contracte de
concessió dels serveis de subministrament d'aigua i
clavegueram.

• El segon contracte, signat el novembre de 2015 per un
import de 21.175 euros, tenia com a objecte l'assistència
tècnica i la redacció de conveni per a la gestió conjunta dels
serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram
d'Eivissa i Sant Antoni.

• El tercer contracte, d'assistència especialitzada en la
preparació de l'estudi econòmic i financer i la valoració
conjunta dels serveis de subministrament d'aigua potable i
clavegueram. El contracte va ser adjudicat l'octubre de
2016 per un preu de 18.150 euros.

• El quart contracte, de juliol de 2017, per valor de 54.450
euros per al servei d'assistència tècnica i jurídica per a la
creació d'una mancomunitat per a la gestió dels serveis de
subministrament d'aigua potable i clavegueram.

Palma, a 7 de març de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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B)
RGE núm. 2756/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la normativa reguladora de
l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica,
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) de
circulació és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles aptes per circular per vies públiques sigui quina sigui
la seva classe i categoria.

És un impost de competència municipal i, per tant, la
comunitat autònoma de les Illes Balears no hi té cap
competència normativa. Per això, la localització o el domicili
fiscal de les empreses de lloguer de vehicles no afecta
directament les arques autonòmiques, però sí afecta els
ajuntaments.

D’aquesta manera, el fet que aquest impost sigui de
competència municipal, genera importants diferències entre
municipis perquè la domiciliació està lligada al permís de
circulació i no al domicili fiscal.

Aquesta és una qüestió que es ve tractant des de fa un temps
i està motivada per la regulació del punt de connexió
determinant del municipi competent per a la recaptació de
l’IVTM: l’ajuntament del domicili que consta en el permís de
circulació del vehicle (ref.: article 97 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals).

Aquesta circumstància ha motivat el que s’ha vingut a
denominar “paradisos fiscals locals” o una “deslocalització
massiva de vehicles”, sobretot en el cas de persones jurídiques
titulars d’una gran flota de vehicles que modifiquen el domicili
en el permís de circulació als municipis que han establert unes
quotes inferiors de l’IVTM en els termes que permet l’article
95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. És
més, alguns ajuntaments han introduït en les seves ordenances
“rebaixes fiscals” amb l’única finalitat d’atreure a les seves
demarcacions municipals el domicili registral de vehicles que,
però, no solen circular en el seu àmbit territorial.

En efecte, en els darrers anys s’ha detectat un increment en
el nombre de “paradisos fiscals” lligats a l’impost de circulació
que ha afavorit que determinats municipis assumeixin el 30%
del total dels vehicles de lloguer de tota Espanya. De fet, en
alguns municipis on l’impost de circulació és més reduït, el
nombre de cotxes inscrits pot superar en diverses desenes el
nombre de residents; així, per exemple, existeix un nombre
elevat d’empreses del sector de lloguer de vehicles que realitza
el pagament de l’impost de circulació a municipis de Madrid,
com Collado Mediano, Navacerrada o Moralzarzal.

En el cas de les Illes Balears aquesta situació té un
agreujant afegit com a conseqüència del desplaçament des
d’altres llocs d’Espanya de vehicles de lloguer sense conductor
per a la temporada d’estiu (es calcula que l’any 2017 han
arribat a l’arxipèlag balear més de 100.000 de aquests

vehicles), però que paguen l’IVTM en municipis que no són a
les Illes Balears.

Dit d’una altra manera, d’una banda, com és evident, pel
seu caràcter insular , el territori de les Illes Balears, és “limitat”
(el que també influeix, indubtablement, en les seves
infraestructures viàries), i s’està suportant una forta pressió
circulatòria (especialment concentrada en els mesos d’abril a
octubre) i, de l’altra, resulta que l’IVTM que, almenys en
teoria, des del punt de vista de la seva naturalesa, es justifica,
a més de pel principi de capacitat econòmica (titularitat
-administrativa- d’un vehicle apte per circular per les vies
públiques), pel principi de benefici (és a dir, especial
aprofitament de les vies públiques per mitjà d’un vehicle) es
paga en municipis de fora de les Illes Balears.

Certament estem davant d’una disfunció entre la normativa
reguladora de l’impost i la realitat de la situació d’aquests
vehicles, de manera que s’han d’adoptar les mesures
normatives (o compensatòries) adequades perquè aquests
vehicles tributin en el lloc on realment circulen (o almenys es
puguin arbitrar mecanismes per compensar la circumstància
exposada).

La Comissió d’Experts per a la revisió del model de
finançament local en el seu informe final de 26 de juliol de
2017, en relació amb l’IVTM, afirma que des del punt de vista
de la corresponsabilitat fiscal, resulta convenient que
l’ajuntament que pateix els danys ambientals produïts amb
ocasió de la tinença d’un vehicle, i que incorre, per tant, en
despeses derivades del seu ús (construcció de carreteres,
instal·lació de mobiliari urbà, policia municipal per a la
regulació del trànsit) sigui aquell que es vegi compensat amb
els ingressos derivats del tribut, i en aplicació del principi “qui
contamina paga”.

La comissió considera que seria convenient modificar la
normativa actual i assenyalar que la competència del tribut
correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del contribuent en
els termes previstos en l’article 48 de la Llei general tributària
(en concret, en el cas de persones físiques, al lloc de residència
habitual, i, per a persones físiques amb béns afectes a activitats
econòmiques o per a persones jurídiques, el lloc on estigui
efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció
de les activitats desenvolupades), proposant fins i tot, per a
aquelles empreses dedicades al transport de mercaderies i
persones, a partir d’un determinat llindar de flota de vehicles,
una “quota nacional” amb un tipus únic amb repartiment en
funció de la població.

Això no obstant, es considera que aquestes propostes no
resolen el problema exposat, i s'ha de realitzar, com s’ha dit
anteriorment, una regulació específica al respecte, o, si escau,
adoptar mesures compensatòries concretes.

Davant d’aquesta situació, i atesa la voluntat tant del
Govern d’Espanya com de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de corregir aquesta situació i afavorir que els vehicles
de lloguer tornin a tributar a les Illes Balears, encara que la
competència per realitzar aquesta modificació no sigui de
competència autonòmica, es proposa el següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a promoure, en el marc de la futura reforma del sistema de
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finançament local i supeditat a aquesta, les mesures necessàries
perquè els vehicles que circulen habitualment a les Illes Balears
tributin efectivament a dita comunitat autònoma."

Palma, 14 de març de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

C)
RGE núm. 2796/18, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a major
transparència i comunicació en la feina parlamentària,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

La Direcció General de Coordinació de Competències amb
les comunitats autònomes i les entitats locals, adscrita al
Ministeri de la Presidència i per a les Administracions
Territorials, és l'encarregada d’examinar i fer el seguiment de
la legislació de les comunitats autònomes i d’elaborar els
informes pertinents.

Aquests informes s’envien al Govern balear però no als
grups polítics del Parlament. Així, si s’elabora un informe
sobre una proposició de llei o un projecte de llei que es tramita
en ponència, els diputats no coneixen el seu contingut ni les
seves advertències, el que impedeix fer feina de forma àgil,
dificulta la comunicació entre la direcció general i els grups
que no estan en el Govern, i també és un fet que va en contra
dels principis de transparència.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre una còpia dels informes que rep de la
Direcció General de Coordinació de Competències amb les
comunitats autònomes i les entitats locals als serveis del
Parlament de les Illes Balears per tal que aquests els trametin
als diferents grups.

Palma, a 15 de març de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 2801/18, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a territorialitzar les feines d'exhumació
i identificació dels cossos de les fosses de la Guerra Civil i
del franquisme, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans.

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

Des de 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, s'han obert les fosses de Porreres (14
persones identificades), Sant Ferran (Formentera) i Montuïri.
Per al 2018 n'hi ha previstes 10 més: Fossa de Montuïri, Pou de
Son Lluís (Porreres)/Pou de S’Àguila (Llucmajor), de
Sencelles, de Calvià, de Marratxí, de Ses Figueretes o del
Cementiri Vell (Eivissa), d’Alaró, de Llucmajor, de Santa
Maria i de Deià.

Tothom és conscient que el temps juga en contra nostra, i
que els familiars descendents d'aquestes persones
desaparegudes de manera violenta són grans i cada dia els
queda menys temps.

Per açò trobam prioritària la creació del banc d'ADN dels
familiars més propers per tal d'agilitar el reconeixement dels
cossos retrobats i que es vagin retrobant, i que es troba inclòs
dins de les tasques assignades a la Comissió Tècnica.

Les funcions de la Comissió Tècnica de desapareguts i
fosses són:

a) Elaborar el cens de persones desaparegudes, en
col·laboració amb administracions, universitats, institucions i
entitats privades que li subministrin informació i estudis al
respecte, i vetllar per la protecció de les dades personals
incloses en aquest cens.

b) Elaborar el mapa de fosses de les Illes Balears, en
col·laboració amb administracions, universitats, institucions i
entitats privades que li subministrin informació i estudis al
respecte, posar-lo a disposició pública i del ministeri competent
i actualitzar-lo anualment.

c) Organitzar i coordinar un pla anual de senyalització,
prospecció i intervenció de les fosses, en col·laboració amb
administracions, institucions i entitats privades.

d) Elaborar informes preceptius sobre la viabilitat de
l’exhumació de les fosses i presentar propostes per a la seva
senyalització, prospecció i intervenció atenent les condicions
de cada fossa, l’opinió de l’ajuntament implicat i la voluntat de
les famílies afectades.

e) Elaborar un protocol específic d’actuació en
exhumacions de víctimes de la Guerra Civil a les Illes Balears.

f) Dirigir i dur a terme intervencions en les fosses, en
colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments
afectats.

g) Garantir la custòdia de les restes trobades, coordinar,
dirigir i responsabilitzar-se de la devolució de les restes
identificades a les famílies de les persones desaparegudes i, així
mateix, del destí de les restes no identificades o no reclamades
per cap familiar.

h) Vetllar per la incoació d’expedients sancionadors per
part dels consells insulars contra els responsables d’infraccions
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contra les fosses protegides com a béns d'interès cultural o béns
catalogats.

Entenent que gran part dels desapareguts provenien de
Mallorca, això no obstant, hem de donar resposta i consol a
totes les famílies víctimes de la guerra i la repressió. Així, els
desapareguts de Menorca s'han de trobar a fosses de Mallorca.

Com que no és tasca del Parlament marcar el guió de
l’obertura de fosses, sí que pensam que és important
territorialitzar les feines d'exhumació i identificació dels cossos
de les fosses, per poder anar donant resposta als familiars de les
víctimes, siguin de l’illa que siguin.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
territorialitzar les feines d’exhumació i identificació dels cossos
de les fosses.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses a
territorialitzar les feines d’exhumació i identificació dels cossos
de les fosses de la Guerra Civil i del franquisme.

Palma, a 15 de març de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2760/18, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença d'un membre del Govern
davant el Ple, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 6607/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença d'un membre del Govern davant el
Ple de la cambra, per tal de retre compte del compliment de la
proposició no de llei esmentada, relativa a actuacions en relació
amb la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries, i
acorda d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió
plenària.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1332/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2545/18,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a equiparació salarial
de les diferents Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la
resta de cossos policials sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

per a la Proposició no de llei RGE núm. 6412/17. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2751/18,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt (GxF-
PSIB), i acorda que la proposició no de llei esmentada, relativa
a insta la Sindicatura a fiscalitzar la comptabilitat electoral del
PP de les eleccions de 2003, sigui tramitada davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Criteri favorable respecte de la presa en consideració de

la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector
d'acció social. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, es dóna per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 2901/18, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual comunica el criteri favorable
respecte de la presa en consideració i manifesta la seva
conformitat amb la tramitació de la proposició de llei
esmentada.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

D)
Creació d'una ponència, en el si de la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans, per elaborar les bases
d'un pla autonòmic sobre l'envelliment de la població de les
Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, en compliment de l'acord adoptat per la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans en sessió de dia
8 de març de 2018 en relació amb la Proposició no de llei RGE
núm. 321/18, acorda de crear, en el si d'aquesta comissió, una
ponència per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre
l'envelliment de la població de les Illes Balears, amb la mateixa
composició numèrica de les ponències de les comissions
permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a dir: 

• 2 al Grup Parlamentari Popular
• 2 al Grup Parlamentari Socialista
• 1 al Grup Parlamentari Podem Illes Balears
• 1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
• 1 al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
• 1 al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears
• 1 al Grup Parlamentari Mixt

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió de Salut per part del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 2797/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, mitjançant el qual es comunica que a la Comissió de
Salut el diputat Carlos Saura i León substituirà el diputat David
Martínez i Pablo.

Palma, a 21 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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	RGE núm. 2788/18, de la diputada  María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a complement a pensions no contributives.
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	RGE núm. 2974/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació de Quesería Menorquina.
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	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
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