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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

autonòmics de 2018 i demana la retroacció de la mesura de
manera immediata.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Mariano
Rajoy a complir amb l'article 134.3 de la Constitució i a
presentar un avantprojecte de pressuposts generals de l'Estat
per poder debatre'ls i negociar-los i, si escau, aprovar-los.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de 2018, aprovà la
Resolució als informes de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears 139/17, del Compte General del Consell Insular
d'Eivissa corresponent a l'exercici de 2015; 140/17, del
Compte General del Consell Insular de Formentera
corresponent a l'exercici 2015; 141/17, del Compte General
del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici
2015; i 141/17, del Compte General del Consell Insular de
Mallorca corresponent a l'exercici 2015 (escrits RGE núm.
698/18 a 701/18).
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 13 de març de 2018
El secretari en funcions de la comissió
David Martínez i Pablo
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 868/18,
relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

A)
El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
a millorar la col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears i facilitar tota la documentació que se’ls
requereixi en temps i forma per tal que la tasca de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears sigui més eficient.
A la seu del Parlament, a 20 de març de 2018
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a:
1. Modificar la Llei d'estabilitat pressupostària per eliminar
l'aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades
i poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir en
polítiques socials i finançar infraestructures bàsiques per a la
ciutadania
2. Revisar les restriccions a la concertació d'operacions
d'endeutament per part de les entitats locals que presenten els
comptes públics sanejats.
3. Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius
en l'administració local.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 334/18,
relativa a retorn dels 67 milions d'euros al finançament de la
CAIB, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
retallada de 67,3 milions d'euros aplicada pel Govern de l'Estat
a la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'aportació del
finançament per a 2018 respecte de les quantitats que el mateix
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública havia compromès el
passat mes de juliol i que s'han incorporat als nous pressuposts

4. Derogar la disposició addicional 26a de la Llei de
pressupostos generals de l'Estat de 2017 per tal de possibilitar
la internalització dels serveis públics per part de les
administracions públiques.
5. Traslladar aquests acords als diferents organismes FELIB,
FEMP, Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de
les Illes Balears, Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques.
A la seu del Parlament, 13 de març de 2018
El secretari en funcions de la comissió
David Martínez i Pablo
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
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2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 321/18, relativa a bases per a un pla autonòmic de les
Illes Balears sobre envelliment de la població, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)

C)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la dotació econòmica a les cambres
oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca
i d'Eivissa i Formentera en funció de les necessitats de
cadascuna per així assegurar-se el seu manteniment i
continuïtat.

El Parlament de les Illes Balears crearà un grup de feina per
elaborar les bases d’un pla autonòmic sobre l’envelliment de la
població de les Illes Balears. Aquest grup estarà format per un
membre de cadascun dels grups polítics del Parlament i hi
participaran aquells experts que els grups decideixin. La seva
feina començarà el mes de març de 2018 i haurà d’estar
acabada el mes de març de 2019.
A la seu del Parlament, 14 de març de 2018
La secretària en funcions de la comissió
Margarita Prohens i Rigo
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1121/18, relativa a explotació de la dona dintre de la
indústria de la pornografia, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)

RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 13 de març de 2018
La secretària en funcions de la comissió
Sara Ramón i Roselló
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de març de 2018, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a incloure els tipus de
pornografia que denigrin les persones dintre de les pràctiques
que poden suposar l’explotació sexual de les persones, i a
establir mecanismes de control de les empreses dedicades a
aquesta activitat per evitar casos de maltractament, explotació
o denigració de les persones.

A) RGE núm. 2395/18, del diputat Josep Ferrà i Terrasa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a tractament de
la violència masclista.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dintre dels programes d’educació sexual a
les escoles, sempre amb criteris tècnics, tallers de
conscienciació sobre els perjudicis del consum de pornografia
que denigri les persones.

C) RGE núm. 2455/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per millorar
els equips tècnics.

A la seu del Parlament, 14 de març de 2018
La secretària en funcions de la comissió
Margarita Prohens i Rigo
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de març de 2018, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 300/18, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de

B) RGE núm. 2428/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga feminista del 8 de
març.

D) RGE núm. 2456/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
periodística a Eivissa.
E) RGE núm. 2462/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a informació
contractada a IB3 Notícies.
F) RGE núm. 2426/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper que pot jugar IB3
Música en la projecció exterior de la nostra cultura.
G) RGE núm. 2457/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització
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de doblers públics per lloar i promocionar persones que actuen
al marge de la legalitat.
H) RGE núm. 2460/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a obtenció
d'ingressos.

d'Inspectors Educatius de les Illes Balears, els quals exposaren
la seva visió i opinions obre la matèria pròpia de la Ponència
per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta
per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva
actuació.

I) RGE núm. 2427/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal contractat per
l'EPRTVIB.

Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

J) RGE núm. 2458/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanços en
la definició del model de la radiotelevisió pública.
K) RGE núm. 2461/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cobertura
informativa del 8M.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de Serafín Carballo i García, director
de l'oficina de Defensa dels Drets del Menor, i d'Antoni
Salvá i Salvá, representant de l'Assemblea de Docents.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2018, tengué
lloc la compareixença de Serafín Carballo i García, director de
l'oficina de Defensa dels Drets del Menor, i d'Antoni Salvá i
Salvá, representant de l'Assemblea de Docents, els quals
exposaren la seva visió i opinions obre la matèria pròpia de la
Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament
pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva
actuació.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2018, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 669/18, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a negociació i liquidació de les bestretes, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en
contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de Margalida Gomila, directora de
l'IES Bendinat i experta per plurilingüisme, de Joan Josep
Quetglas, degà del Col·legi Oficial de Pedagogia i
Psicopedagogia de les Illes Balears, i de José Manuel Bar,
president de l'Associació d'Inspectors Educatius de les Illes
Balears.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de març de 2018, tengué
lloc la compareixença de Margalida Gomila, directora de l'IES
Bendinat i experta per plurilingüisme, de Joan Josep Quetglas,
degà del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les
Illes Balears, i de José Manuel Bar, president de l'Associació

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de Llorenç Llop, representant de
l'Associació de directors i directores d'Educació Secundària
de Mallorca, de Joana Maria Mas, representant de
l'Associació de directors d'infantil i primària de Mallorca,
i de Francisca Mas, directora de l'Institut per a l'Educació
de la primera infància.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2018, tengué
lloc la compareixença de Llorenç Llop, representant de
l'Associació de directors i directores d'Educació Secundària de
Mallorca, de Joana Maria Mas, representant de l'Associació de
directors d'infantil i primària de Mallorca, i de Francisca Mas,
directora de l'Institut per a l'Educació de la primera infància, els
quals exposaren la seva visió i opinions obre la matèria pròpia
de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest
Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat
sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu",
especialment en aquelles qüestions més relacionades amb
l'àmbit propi de la seva actuació.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
D)
Compareixença de la consellera de Salut, davant la
Comissió de salut, sobre la situació de saturació que
pateixen les urgències dels hospitals Son Espases i Son
Llàtzer (RGE núm. 279/18).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de març de 2018, tengué lloc la
compareixença de la consellera de salut, qui, acompanyada del
director general del servei de salut, del director assistencial, del
subdirector de Cures i Atenció a l'Usuari, del subdirector
d'Atenció Hospitalària i de l'assessor tècnic de la conselleria,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ

Illes Balears; Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del
Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes balears; i Francisco López i
Simó, degà de la Facultat de dret de la UIB i catedràtic de dret
processal.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Debat de l'Informe 111/2015, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre la fiscalització de la
comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 24
de maig de 2015 (escrit RGE núm. 985/16, complementat
amb el RGE núm. 2005/16).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de
2018, tengué lloc el debat de l'informe de la Sindicatura de
Comptes de les Illes balears esmentat.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 684/18, de sol·licitud de
compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre els criteris que s'han
seguit per al nou càlcul de finançament que s'aplicarà a
l'illa de Menorca.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de 2018, rebutjà, per
6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció, la sol·licitud de
compareixença esmentada.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Acord de sol·licitud de compareixença del president del
Consell Econòmic i Social sobre el pla d'actuació per a 2018
(escrit RGE núm. 1501/18).
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 8 de març de 2018, acordà, per unanimitat,
recaptar la presència del president del Consell Econòmic i
social per tal d'explicar el tema indicat.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Acord de sol·licitud de les compareixences previstes en
el pla de treball de la Ponència de Reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de
2018, acordà, per unanimitat, recaptar la presència dels
compareixents següents per tal que exposin el seu parer
respecte de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears pel que fa a la supressió de l'aforament dels diputats i
les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears: Antoni Llabrés i Fuster,
professor titular de dret penal de la Universitat de València;
Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret constitucional de la
UIB, conseller i expresident del Consell Consultiu; Gabriel
Garcias i Planas, professor titular de dret penal de la UIB,
president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les
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Ordre de Publicació
E)
Ajornament de l'elecció del càrrec de secretari o
secretària de la Comissió de Salut.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de març de 2018, acordà, a proposta del seu
president, una alteració de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar
l'elecció del càrrec de secretari o secretària.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 2953/18, del Grup Parlamentari
Socialista i d'una diputada del Grup Parlamentari Mixt, per a
la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als
efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb
independència del que triï l'illa d'Eivissa.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
El Grup Parlamentari Socialista i una diputada del Grup
Parlamentari Mixt (GxF-PSIB) presenten, d'acord amb els
articles 130 i següents del Reglament de la cambra, la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA REFORMA DE
L'ARTICLE 69.3 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
ALS EFECTES QUE L'ILLA DE FORMENTERA TRIÏ
UN SENADOR PROPI, AMB INDEPENDÈNCIA DEL
QUE TRIÏ L'ILLA D'EIVISSA
Exposició de motius
L’illa de Formentera ha passat en poc més de tres segles, de
la despoblació i l’inici del repoblament definitiu a finals del
segle XVII i principis del segle XVIII, fins a la plenitud
institucional i administrativa que representa la creació del
Consell Insular de Formentera, l’any 2007. Entremig,
Formentera va estar durant una part del segle XIX governada
per l’Ajuntament d’Eivissa i després, ja amb l’Ajuntament de
Formentera recuperat, a finals del segle XX i principis del segle
XXI, com a component de les Illes Pitiüses, regida pel comú
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
En el darrer segle i mig, l’illa ha viscut profunds canvis
socials, demogràfics i econòmics, que s’han produït en paral·lel
als canvis institucionals experimentats en tots els àmbits pel
país en general i per l’illa de Formentera en particular. Durant
tot aquest temps s'ha consolidat definitivament una identitat
formenterera en tots els àmbits que ja no es pot vincular o
subsumir dins l'eivissenca com en èpoques passades.
L’aprovació de la Constitució de 1978 comportà la
restauració de la democràcia als pobles d’Espanya, tot
preveient de cara al Senat (article 69, apartat 3r), com a supòsit
únic, que l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera triaria un
senador. També donà lloc així mateix la Constitució a la
institucionalització de les Illes Balears com a comunitat
autònoma, amb l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer. En el sistema institucional
autonòmic hi tenen des del principi un paper destacat els
consells insulars, però no serà fins a la reforma estatutària de
2007, en virtut de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que

s’assoleix la creació d’un consell insular propi per a l’illa de
Formentera.
L’Estatut de 2007, que crea el Consell Insular de
Formentera, constituït el 10 de juliol de 2007, estableix que
s’integri dins del citat consell insular, l’Ajuntament de
Formentera, tot donant lloc a una institució singular en el
conjunt del dret espanyol, amb personalitat jurídica única, però
amb diverses naturaleses jurídiques superposades. Aquest canvi
transcendental per a la història política de Formentera suposa
a tots els efectes la fi de l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera,
existent des del règim preautonòmic.
La reivindicació d’un consell insular propi per a l’illa de
Formentera, que posa fi a la seva dependència administrativa
d’Eivissa, ha anat lligada històricament a la possibilitat
d’elecció d’un senador propi. Així queda de manifest en les
diverses fites que porten a la creació del Consell Insular de
Formentera i significativament, també:
• En l’acord unànime del Ple de l’Ajuntament de Formentera
de dia 20 d’agost de 2004, en què la corporació “manifesta
la seva voluntat perquè aquesta illa pugui elegir, com a
circumscripció electoral pròpia, un representant al Senat, la
cambra de representació territorial de l’Estat espanyol” i
demana que es modifiqui la redacció actual de l’article 69.3
de la Constitució Espanyola.
• En l’acord unànime del Ple del Senat, adoptat el 15 d’abril
de 2009, que insta el Govern de l’Estat a impulsar “les
modificacions necessàries per tal que els ciutadans de les
illes de Formentera i Eivissa puguin elegir, cadascuna
d’elles, un senador propi”.
• En el Reglament Orgànic del Consell Insular de
Formentera, aprovat el 31 de març de 2010, en l’estricte
marc estatutari balear, que no només regula l’estatut d’un
futur senador formenterer en relació amb la pròpia
institució, sinó que inclou al preàmbul la reivindicació
concreta que “tal com tot el poble de Formentera ho espera,
el futur senador per Formentera ens ha de fer presents
directament en la cambra estatal de representació territorial,
gràcies a la modificació de la Constitució Espanyola que
totes les formentereres i els formenterers reivindiquem en
estricta justícia i en condicions d’igualtat amb totes les
altres illes habitades d’Espanya, que ja exerceixen aquest
dret des del 1978”.
• En l’acord unànime del Ple del Consell Insular de
Formentera, aprovat el 26 de novembre de 2010, en virtut
del qual, entre d’altres qüestions, es va resoldre: “Sol·licitar
al Parlament de les Illes Balears que, o bé demani al
Govern de la Nació l’adopció d’un projecte de llei per a la
modificació de la Llei Orgànica del règim electoral general
(Llei Orgànica 5/1985, 19 de juny), a fi que s’estableixi,
com a circumscripció electoral, l’illa de Formentera, per
escollir un senador; o bé trameti a la Mesa del Congrés una
proposició de llei, amb el mateix contingut, tot l’anterior, en
virtut de l’article 87.1 de la Constitució Espanyola” i
“Demanar que es modifiqui l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola tot canviant el guió entre Eivissa i Formentera
per una coma, prèvia supressió de la referència a
“agrupacions d’illes”, ja que l’única agrupació d’illes a què
es feia referència era la referida a Eivissa-Formentera, la
qual sol·licitem que es deixi sense efecte”.
• En l’acord unànime de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears,
aprovat el 16 de març de 2011, en virtut del qual "El
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•

Parlament de les Illes Balears en consonància amb el
Consell de Formentera insta: 1. A modificar l’article 69.3
de la Constitució Espanyola tot canviant el guió entre
Eivissa i Formentera, prèvia supressió de la referència a
“agrupació d’illes”, ja que l’única agrupació d’illes a què es
feia referència era la referida d’Eivissa-Formentera, la qual
sol·licitam que es deixi sense efecte”.
I en l’acord unànime del Ple del Consell Insular de
Formentera adoptat el 21 d’abril de 2017 com a proposta de
resolució dins del debat anual sobre l’estat de Formentera
(conforme a l’article 103 del citat Reglament Orgànic) on
es va aprovar d’"Instar el Consell Insular a proposar una
iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears,
perquè sol·liciti la modificació de la Constitució Espanyola
i dels textos legals necessaris perquè Formentera compti
amb un senador propi”.

Atesa, per tant, la demanda unànime del poble de
Formentera de culminar la seva plenitud política i el
reconeixement de la seva singularitat amb l’obtenció d’una
representació directa al Senat, en tant que cambra de
representació territorial on estan representades totes les altres
illes de l’Estat.
Atès que l’agrupació d’illes “Eivissa-Formentera” és l’única
que a dia d’avui preveu l'esmentat article 69, apartat 3r de la
Constitució, malgrat que a l’Estatut d’Autonomia vigent ja no
es preveu l’existència d’aquesta agrupació ni del consell insular
que li era propi fins a l’any 2007.
Atès que l’illa de Formentera ja no és ni tan sols la menys
poblada de l’Estat espanyol, en haver superat la seva població
de dret la que té l’illa canària d‘El Hierro, des de l’1 de gener
de 2013; un fet aquest que suposa la inexistència sobrevinguda
de qualsevol criteri que hagués pogut justificar en el passat la
privació a Formentera del dret a elegir directament un membre
de la cambra de representació territorial, en igualtat de
condicions amb les altres illes.
Considerant que la Constitució, en tant que norma suprema
de l’ordenament jurídic, té la doble funció d’assegurar el
reconeixement i l’expressió de les identitats polítiques singulars
dels territoris que integren l’Estat i garantir la igualtat de
respecte i consideració de tots els ciutadans i pobles que en
formen part, es troba plenament encertat i de justícia que es
modifiqui el text fonamental en el sentit que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del que
triï Eivissa.
Aquesta reforma és plenament sensible, en fi, a l’esperit de
la petició unànime efectuada l’1 de desembre de 2017 pel Ple
del Consell Insular de Formentera, el qual conscient de la
rellevància de l’assumpte i el transfons polític i jurídic que
comporta una autèntica i veritable reforma constitucional com
la que aquí es tracta, en exercici de la seva autonomia com a
institució d’autogovern insular, així ho va trametre al Parlament
de les Illes Balears, sobre la base d’allò establert a la Llei de
consells insulars en relació amb el que disposa l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. En aqueix sentit, va demanar
que el Parlament de les Illes Balears exercitàs la iniciativa
prevista a l’article 50.2 de l’Estatut d’Autonomia en relació
amb l’article 87.2 de la Constitució davant el Congrés dels
Diputats per tal que, finalment, les Corts Generals –com a
representants del poble espanyol- de manera explícita
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reformassin l’apartat tercer de l’article 69 del text
constitucional (en relació amb els articles 166 i 167 de la
Constitució, tot tractant-se d’un supòsit de reforma pel
procediment ordinari).
El Parlament de les Illes Balears s’ha fet ressò de l’anterior,
i així ho ha exercit i de manera conclusiva, així ho han acordat
les Corts Generals.
Es deixa palès que amb una reforma de l’abast i el contingut
concrets de la present, s’intenta que quedin reconegudes, i no
d’un mode retòric, sinó efectiu, en el Senat (per definició, la
cambra de la representació territorial, amb plena voluntat
d’exercir-ho així), les singularitats territorials, geogràfiques i
existencials del conjunt dels territoris que conformen Espanya,
en tota la seva pluralitat i diversitat constitutiva, incloses les
riqueses lingüisticoculturals i toponímiques que la pluralitat
esmentada manifesta, com a expressió autèntica de l'ésser i de
l’esperit de les nacionalitats i regions que la integren. I es fa
avinent de manera explícita en el supòsit dels arxipèlags ad
intram i ad extram, com no pot ser d’una altra manera per mor
del que significa l’empara efectiva i certa del fet insular (que la
mateixa Constitució estableix a l’article 138.1 in fine), el
protagonisme de les illes (de totes les illes majors habitades,
com ara la de Formentera), per tal que una decisió com la
present es consideri una bona reforma; en aquest cas una bona
reforma constitucional, sentida com a pròpia i estimada, dins el
propi arxipèlag balear (en plena igualtat amb el canari) i, per
extensió, en el conjunt d’Espanya, en pro de la correcta
representació de tots els pobles que la conformam i per a una
adequada governació, en aquesta Unió Europea plural i diversa
del segle XXI en què vivim i de la qual formam part.
Article únic
L’apartat 3 de l’article 69 de la Constitució Espanyola
queda redactat com segueix:
“3. A les províncies insulars, cada illa amb cabildo o
consell, constituirà una circumscripció a efecte de l’elecció
de senadors, tot corresponent tres a cadascuna de les illes
majors –Gran Canària, Mallorca i Tenerife- i un a
cadascuna de les illes següents: Eivissa, Formentera,
Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote
i La Palma”.
Disposició addicional única
L’eficàcia de la creació de la circumscripció electoral al
Senat per l’illa de Formentera quedarà demorada fins a les
immediates eleccions al Senat, una vegada hagi entrat en vigor
aquesta Reforma de la Constitució Espanyola.
Disposició final única
La reforma present de l’apartat 3 de l’article 69 de la
Constitució Espanyola entrarà en vigor el mateix dia de la
publicació del seu text oficial al Boletín Oficial del Estado. Es
publicarà també en les altres llengües d’Espanya.

7460

BOPIB núm. 136 - 28 de març de 2018

Palma, 19 de març de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

A)
RGE núm. 3085/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel, derivada de la InterpelAlació
RGE núm. 2320/18.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

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.
2320/18, relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel, la moció següent.

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2018, admeté a tràmit la proposta de resolució següent, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 13 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini màxim de sis mesos, un pla de
centres, serveis i programes de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel adaptat als perfils dels menors infractors.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar el pressupost que sigui necessari per fer
efectiu aquest pla.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir especial cura amb les decisions que afectin el
personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.

A)
Dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt als
informes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
139/17, del Compte General del Consell Insular d'Eivissa
corresponent a l'exercici de 2015; 140/17, del Compte General
del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici
2015; 141/17, del Compte General del Consell Insular de
Menorca corresponent a l'exercici 2015; i 141/17, del Compte
General del Consell Insular de Mallorca corresponent a
l'exercici 2015 (escrits RGE núm. 698/18 a 701/18).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a constituir una comissió de treball conjuntament amb les
comunitats autònomes per tal d'estudiar les possibles millores
i adaptacions a les noves realitats de tots els aspectes de
competència estatal que afectin la responsabilitat penal del
menor.
Palma, a 23 de març de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
a millorar la col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears i facilitar tota la documentació que se’ls
requereixi en temps i forma per tal que la tasca de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears sigui més eficient.
Palma, a 13 de març de 2018
Els diputats
Antoni Camps i Casasnovas
Andreu Alcover i Ordinas
Carlos Saura i León
Joana Aina Campomar i Orell
Patrícia Font i Marbán
Xavier Pericay i Hosta

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.9. MOCIONS
A)
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2018, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 3017/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ingrés d'IRPF.
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.
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Quin ingrés té el Govern de les Illes Balears per trams
d'IRPF de jubilats i pensionistes en el tram autonòmic?
Palma, a 21 de març de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló
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Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)

B)

RGE núm. 3033/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes al
transport públic per Llei de capitalitat.

RGE núm. 3022/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre la retirada de la canalització submarina de
l'antic emissari de Talamanca.

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.

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.

Tenen previst fer extensives les bonificacions en el
transport públic de Palma que s'aplicaran als estudiants de
Formentera, Eivissa i Menorca, a la resta de ciutadans
d'aquestes illes, més enllà dels descomptes que tendran per
moure's entre port i aeroport i la capital?

Ha realitzat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca algun tràmit per donar compliment als acords adoptats
pel Ple de l'Ajuntament d'Eivissa sobre la retirada de la
canalització submarina de l'antic emissari de Talamanca?
Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

F)
RGE núm. 3034/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes al
transport públic per Llei de capitalitat.

C)
RGE núm. 3023/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada
de l'antic emissari de Talamanca.
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.

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 que la línia Palma-Hospital Son Espases ha
de ser una línia bonificada per als residents de Formentera,
Eivissa i Menorca?

Quins tràmits s'han realitzat per part de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca per retirar la canalització
submarina de l'antic emissari de Talamanca?
Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

G)
RGE núm. 3035/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assassinats de la
Guerra Civil.

D)
RGE núm. 3032/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a descomptes al
transport públic per Llei de capitalitat.
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.
Quan pensa el Govern i, en el seu cas l'EMT, adreçar-se als
consells insulars de Formentera, Eivissa i Menorca per fer-los
partíceps del procediment a seguir per facilitar la targeta de
transport públic de Palma als ciutadans de les seves respectives
illes?

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 recórrer la decisió de la Fiscalia per tal
d'haver arxivat la denúncia interposada per paret de l'Advocacia
de la nostra comunitat pels 52 assassinats produïts a Mallorca
durant la Guerra Civil?
Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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H)
RGE núm. 3036/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a normalització
lingüística a l'Ibsalut.
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 quin motiu a la majoria dels casos, a l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera no es disposa de la informació que es
lliura als pacients en format paper en llengua catalana?

RGE núm. 3039/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
heliport de Can Misses.
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 dels permisos i de les autoritzacions sol·licitats per
a l'heliport de Can Misses per al seu funcionament indicant-ne
la data d'aquesta autorització.
Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
L)
I)
RGE núm. 3037/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a normalització
lingüística a l'Ibsalut.
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 quin motiu a la majoria dels casos, a l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera no es disposa de la informació que es
lliura als pacients a través dels rètols informatius en llengua
catalana?

RGE núm. 3040/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
heliport de Mateu Orfila.
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 dels permisos i de les autoritzacions sol·licitats per
a l'heliport de Mateu orfila per al seu funcionament indicant-ne
la data d'aquesta autorització.
Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
M)

RGE núm. 3038/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
heliport de Son Espases.

RGE núm. 3047/18, del diputat Antoni Reus i Darder,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
compliment de quota de persones amb discapacitat en els
procediments de selecció de personal per crida pública a
l'Ibsalut (I).

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.

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.

Relació dels permisos i de les autoritzacions sol·licitats per
a l'heliport de Son Espases per al seu funcionament indicant-ne
la data d'aquesta autorització.

En els processos excepcionals de crida pública per a
selecció de personal temporal realitzats per l'Ibsalut dins 2017,
quin mecanisme s'utilitza per complir la quota de persones amb
discapacitat.

J)

Palma, a 21 de març de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 22 de març de 2018
El diputat
Antoni Reus i Darder

N)
RGE núm. 3048/18, del diputat Antoni Reus i Darder,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
compliment de quota de persones amb discapacitat en els
K)
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procediments de selecció de personal per crida pública a
l'Ibsalut (II).

Sra. Consellera de Salut, pot justificar l'actuació del seu cap
del Servei Assistencial de la gerència del servei d'urgència 061
adscrit a l'Ibsalut, dins el procés de subrogació de GSAIB?

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.
En els processos excepcionals de crida pública per a
selecció de personal temporal realitzats per l'Ibsalut dins 2017,
quantes persones es varen seleccionar i quantes tenien algun
grau de discapacitat?
Palma, a 22 de març de 2018
El diputat
Antoni Reus i Darder

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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Palma, a 26 de març de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

C)
RGE núm. 3094/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència del Tribunal Suprem en relació amb les autovies
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el Govern de les Illes Balears la darrera
sentència emesa pel Tribunal Suprem en relació amb les
autovies d'Eivissa?

Ordre de Publicació
Palma, a 26 de març de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2018, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3090/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aplicació
de la llei de regulació de les corregudes de toros.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Com pensa garantir el Govern que s'apliqui la llei de
regulació de les corregudes de toros després de l'aixecament de
la suspensió per part del TC?
Palma, a 26 de març de 2018
El diputat
Carlos Saura i León

B)
RGE núm. 3093/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del cap
de Servei Assistencial de la Gerència del Servei d'Urgències
061 adscrit a l'Ibsalut en el procés de subrogació de GSAIB.
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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A)
RGE núm. 2952/18 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 3125/18), dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a impuls de l'agenda feminista, a tramitar pel
procediment d'urgència.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista,. Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Atès el clamor expressat
als carrers de tota Espanya i molt especialment als de les Illes
Balears dia 8 de març; atesa la imminència de la dotació del
pacte estatal contra la violència de gènere; atesa la necessitat de
protecció social i laboral de les dones; i atès el procés de
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transferències de les competències d'igualtat als consells
insulars.
El passat 8 de març 30.000 persones, majoritàriament
dones, varen sortir als carrers de diferents ciutats de les Illes
Balears reivindicant els seus drets i polítiques d’igualtat. Cent
de mils de dones de tota Espanya responien a la convocatòria
de mobilització feminista internacional i de vaga evidenciant
que si «les dones aturam, s’atura el món». Les reivindicacions
d’aquesta jornada: contra la discriminació laboral, econòmica
i social de les dones, el dret a una vida sense violència i igualtat
real.
El Govern del PP, així com C’S han menyspreat la
convocatòria d’una vaga que pretenia posar damunt l’agenda
política la necessitat de reduir la sagnant escletxa salarial que
pateixen les dones, d’un 16,63% a la nostra comunitat, els deu
punts menys de les dones en la taxa d’ocupació en comparació
amb els homes, el sostre de vidre, o les pensions més baixes de
les dones, quasi 400 € mensuals menys que els pensionistes
barons.
Les polítiques austericides del Govern de l’Estat del PP que
han retallat pressupostos en les polítiques d’igualtat
d’oportunitats i en prevenció de la violència de gènere, en
polítiques socials, de la dependència, en el Pla 0-3 anys, així
com la reforma laboral del 2012 i el seu impacte sobre les
condicions de treball de les dones, la precarietat, la eliminació
d’incentius per conciliar o per reincorporar-se a la feina de les
mares treballadores després del naixement dels seus infants, i
el fort debilitament de la negociació col·lectiva han devaluat les
condicions de vida de les dones.
Cada retallada sobre l’estat del benestar, dels serveis
públics afecten les classes treballadores, especialment les dones
més vulnerables.
L'aprovació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de
dones i homes, ha dotat les institucions públiques d'un
instrument efectiu per impulsar polítiques públiques d'igualtat
de gènere a tots els àmbits de la societat. Una llei que cal
continuar desenvolupant i reglamentant per acabar amb les
múltiples discriminacions que pateixen les dones a les Illes
Balears.
Les mobilitzacions del 8 de març han de servir com a
catalitzador de les reformes feministes que cal desenvolupar a
nivell estatal, autonòmic, insular i local. Les més urgents,
aprovar lleis per a la igualtat salarial i laboral per garantir la
igualtat plena i efectiva de les dones. Modificant les lleis
corresponents per consagrar el dret a la igualtat retributiva,
d’igualtat d’oportunitats i de tracte, així com avançar cap a la
corresponsabilitat real de les famílies, dotant les comunitats
autònomes dels instruments necessaris per lluitar contra les
desigualtats de gènere dins l’àmbit laboral.
La lluita efectiva contra la violència de gènere. Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, va suposar
una revolució en el tractament jurídic de la violència de gènere.
Catorze anys després de la seva aprovació, cal aprofundir en
aquelles qüestions que siguin millorables i cal desenvolupar el
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, posant els recursos
estipulats, que són 1.000 milions d’euros en 5 anys. A raó de

200 milions d’euros anuals. Aquests recursos a les comunitats
han d’arribar ja i no tolerarem el xantatge del Govern de
vincular el compliment del Pacte a tenir el pressupost aprovat.
Gràcies al compromís feminista del Govern del Canvi, la lluita
contra les violències masclistes han mobilitzat 13,5 milions
d’euros per treballar des de la transversalitat la seva prevenció.
Els plans d’igualtat, regulats per llei, són un conjunt ordenat de
mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de
situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els plans
d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han
d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per
a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes
eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
Aquests plans d’igualtat, entre d’altres consideracions, ens
han de permetre millorar la transparència en les retribucions,
perquè això pot ajudar a detectar biaixos en funció del sexe
dels que ocupen certs llocs de treball i, amb això, eliminar
discriminacions per raó de sexe en els salaris d'una empresa o
d'un sector en el seu conjunt. La informació que es desprèn dels
instruments de transparència salarial pot permetre als
treballadors, als propis empresaris o a tots els interlocutors
socials adoptar mesures correctores que garanteixin el
compliment del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes en matèria retributiva.
La Inspecció de Treball és un instrument molt útil per
combatre les discriminacions per raó de gènere a la feina, i amb
els resultats del Pla de lluita contra l’explotació laboral, on més
de 15.000 persones han vist modificats els seus contractes a
millor, gràcies a la vigilància de la normativa, sabem que hem
de continuar potenciat la planificació de l’actuació de la
inspecció de treball fomentant campanyes per evitar la
discriminació en l’accés a l’ocupació, durant les relacions
laborals o l’assetjament sexual i per raó de gènere, donant
compliment al que estableix la Llei 11/2016, d’igualtat de
dones i homes.
Per totes aquestes raons i perquè volem recollir el clam del
moviment feminista expressat el 8 de març:
1. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
d’Espanya que doti pressupostàriament el Pacte contra la
Violència de Gènere amb data 1 d'abril i traslladi a les
comunitats autònomes els doblers corresponents per reforçar la
prevenció de la violència entre el jovent i atendre millor les
víctimes i els seus infants.
2. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern
d’Espanya aprovar les lleis d’igualtat retributiva i laboral per
garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte, per tal de reduir
l'escletxa salarial i altres discriminacions laborals per raó de
gènere.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la planificació i el desenvolupament
d’actuacions de la inspecció de treball, posant especial èmfasi
en la comprovació de convenis per evitar discriminacions i en
la prevenció de riscos des de la perspectiva de gènere,
especialment durant l’embaràs, especialment pel que fa a les
discriminacions laborals de gènere, sobretot, durant l'embaràs,
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i a acompanyar els agents socials en la introducció de la
perspectiva de gènere en els convenis col·lectius.
4. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a tornar a impulsar la convocatòria d’ajudes per a plans
d’igualtat, per a fomentar els plans d’igualtat entre les empreses
que no estan obligades per llei.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un registre de plans d’igualtat per fomentar les
bones pràctiques entre les empreses de les nostres illes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el més aviat possible el traspàs de
competències en matèria de polítiques de gènere als consells
insulars.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir desenvolupant la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes, a efectes que les polítiques
antidiscriminatòries per raó de sexe i gènere arribin a tots els
àmbits de les Illes Balears.
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Per als socialistes de les Illes Balears els beneficis
mediambientals de l'ampliació del Parc Natural de Cabrera són
inqüestionables i contribueixen a consolidar la sostenibilitat de
la nostra fauna marina i terrestre. A més, aquesta ampliació no
suposa unes conseqüències econòmiques negatives palpables
sobre l'explotació pesquera comercial, si es regula de forma
correcta.
L'equilibri entre la protecció de la naturalesa i l'activitat
econòmica del sector pesquer és possible si el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient utilitza les seves
competències per establir un marc normatiu que reguli
l'explotació pesquera comercial en les zones protegides.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a desbloquejar l'ampliació del Parc Natural de Cabrera i a
procedir a la tramitació del projecte de llei per fer efectiva de
forma immediata l'ampliació del Parc Natural de Cabrera.

Palma, a 19 de març de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu

Palma, a 22 de març de 2018
Les diputades
Isabel M. Oliver i Sagreras
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
RGE núm. 3055/18, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca i Mixt, relativa a ampliació del Parc Natural
de Cabrera.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presentem la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L'arxipèlag de Cabrera va ser declarat Parc Nacional el 29
d'abril de 1991 (Llei 14/1991). El 1993 va ser aprovat el seu
pla d'ordenació de recursos naturals (PORN) i el 1995 (Reial
decret 277/1995) va entrar en vigor el primer pla rector d'ús i
gestió (PRUG), revisat i ratificat el 2006 pel Govern de les Illes
Balears. Finalment, el 2001 (Reial decret 941/2001) es va
aprovar el pla sectorial de regulació de les activitats extractives,
conegut popularment com un pla de pesca. A més, l'arxipèlag
de Cabrera està inclòs en una zona d'especial protecció per a les
aus (ZEPA) i és considerat lloc d'importància comunitària
marina (LIC), per la qual cosa forma part de la Xarxa Natura
2000 de la Unió Europea. L'any 2003 també va ser declarat
zona especialment protegida d'interès per a la Mediterrània
(ZEPIM).
El passat 2015, el govern autonòmic de les Illes Balears va
requerir al Govern central de l'Estat l'ampliació del parc
marítim i terrestre de l'arxipèlag de Cabrera, per assegurar així
la continuïtat ecològica i ecosistèmica del parc.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de març de 2018, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant comissió.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3072/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a consens al pacte educatiu, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Exposició de motius
El mes de desembre de 2016, el Congrés dels Diputats va
crear a Subcomissió per al Pacte Social i Polític per l'Educació,
que es va posar en marxa el febrer de 2017. Des d'aquesta data
i fins el setembre del mateix any, es van celebrar vuitanta-dues
compareixences de diferents organitzacions, autoritats,
professionals, membres de la comunitat educativa, etc.
A pesar que ha hagut de passar tot un any perquè la
subcomissió elabori un guió de treball, encara no s'han adoptat
compromisos concrets per modificar la legislació vigent ni per
revertir les retallades educatives, que han afectat especialment
l'educació pública. D'altra banda, el format de la subcomissió
solament pretén aconseguir un dictamen de recomanacions no
vinculants per al Govern.
Resulta preocupant l'ús que fa el Govern d'Espanya
d'aquesta subcomissió, que la utilitza per dilatar el temps i
seguir aplicant la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per
a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), així com per
seguir aplicant una política de retallades en educació i la de
reduir la inversió general.

públic s suficient per atendre les necessitats educatives de tota
la població.
c) La garantia de l'equitat i la inclusió com a valors
transversals.
d) La promoció de la igualtat entre homes i dones,
descartant la segregació per raó de sexe en l'escolarització de
l'alumnat. Escolarització mixta.
e) La garantia d'una educació laica que respecti la llibertat
de consciència i elimini qualsevol forma d'adoctrinament en
l'àmbit educatiu.
f) L'exigència d'una escola democràtica i participativa.
g) La construcció d'un currículum, alternatiu, adaptant-lo a
les exigències i necessitats de les noves generacions.
h) Inversió educativa del 5% del PIB amb el compromís
d'arribar al 7%.
i) El reconeixement, la valoració i el suport social i
institucional als docents i altres professionals de l'àmbit
educatiu.
j) Estabilitat en les polítiques educatives.
Palma, a 22 de març de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

El nostre país necessita arribar a un acord sobre el seu
sistema educatiu, però aquest objectiu no es pot aconseguir a
porta tancada i solament com un acord entre partits: és
fonamental comptar amb la comunitat educativa i atorgar-li
capacitat de decisió. Una comunitat educativa que ha sostingut
l'escola pública durant els pitjors moments de la crisi i que, per
la seva implicació en el dia a dia dels centres, coneix de
primera mà quines són les mancances i les necessitats del
nostre sistema educatiu.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

Si el Govern té la voluntat d'arribar a un ampli acord social,
ha d'obrir el més aviat possibles espais de negociació amb la
comunitat educativa. En aquest sentit, cal recordar que amplis
sectors del món de l'educació han treballat intensament durant
gairebé tres anys per aconseguir un acord social i polític sorgit
de la mateixa comunitat educativa. El resultat d'aquest treball
ha estat el Document de Bases per a una nova Llei d'educació.
Així mateix, la Plataforma Estatal per a l'Escola Pública ha
plantejat, en les darreres setmanes, deu demandes bàsiques com
a punt de partida del necessari diàleg i acord entre el Govern
central i els agents educatius.

RGE núm. 3971/18, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del fiscal de Menors,
Sr. José Díaz Cappa, sobre la situació general dels menors
en els centres educatius de les Illes Balears.

Per totes aquestes raons i perquè compartim la necessitat de
recollir aquestes demandes:

Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2018, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti
la compareixença del fiscal de Menor Sr. José Díaz Cappa, per
tal d'informar sobre el tema indicat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a derogar definitivament la LOMCE i a apostar per un pacte
social i polític per l'educació que defensi, abans de res,
l'educació pública i el dret a l'educació de tots i totes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a obrir un espai de negociació amb tots els sectors de la
comunitat educativa sobre la base dels següents deu punts:
a) L'educació bàsica ha de considerar finalitats que els
alumnes i les alumnes siguin capaços d'aprendre a ser persones,
a viure amb dignitat, a conviure com a ciutadans i ciutadanes
del món, i a ser crítics, lliures, justs i solidaris.
b) L'educació és un dret fonamental i universal que ha de
ser garantit pels poders públics a través d'una xarxa de centres

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2975/18, 2981/18 i 2983/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
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substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, Vicent Serra i Ferrer i Antoni Camps i
Casasnovas, ambdós del Grup Parlamentari Popular, relatives
a canvi climàtic, a Decret de garantia de demora i a nous tributs
a les activitats que generen impactes negatius sobre el medi
ambient, incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia
27 de març de 2018, per les preguntes RGE núm. 3090/18,
3093/18 i 3094/18, relatives a aplicació de la llei de regulació
de les corregudes de toros, a actuació del cap de Servei
Assistencial de la Gerència del Servei d'Urgències 061 adscrit
a l'Ibsalut en el procés de subrogació de GSAIB, i a sentència
del Tribunal Suprem en relació amb les autovies d'Eivissa,
respectivament.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 14858/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2017/18,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a celebració del
quaranta aniversari de la Constitució Espanyola, sigui tramitada
per aquest procediment.
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Ordre de Publicació

D)
Composició de la Ponència 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
28 de març de 2018, admet a tràmit els escrits RGE núm.
3028/18 a 3031/18, 3046/18, 3050/18 i 3051/18, presentats
pels diferents grups parlamentaris de la cambra, mitjançant els
quals es comuniquen els membres que han de formar part de la
ponència esmentada i que són els següents:
Pel Grup Parlamentari Popular:
María José Ribas i Ribas
Sandra Fernández i Herranz
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Conxa Obrador i Guzmán
Jaume Garau i Salas
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
Marta Maicas i Ortiz
Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
David Abril i Hervás
Pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Maria Antònia Sureda i Martí
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
Josep Castells i Baró
Pel Grup Parlamentari Mixt
Olga Ballester i Nebot

Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
Retirada de les sol·licituds de compareixença RGE núm.
12092/17, 10774/17 i 10773/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2018, admet a tràmit els escrits RGE núm.
2954/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i 3069/18 i
3070/18, del Govern de les Illes Balears, i accepta la retirada
de les sol·licituds de compareixença esmentades, del conseller
de Territori, Energia i Mobilitat sobre les actuacions en els
comitès de desenvolupament de rutes aèries dels tres aeroports
de les Illes Balears; sobre el Pla de transició energètica de les
Illes Balears i el procés de redacció de la futura llei de lluita
contra el canvi climàtic; i sobre la situació actual de les
negociacions amb l'estat en matèria de connectivitat aèria i
marítima,
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

E)
Termini extraordinari de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la
Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació
de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la segona
sessió de dia 28 de març de 2018, conformement amb l'article
98 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 3176/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
acorda d'obrir un termini extraordinari de presentació
d'esmenes a la proposició de llei esmentada, per tal que els
diferents grups parlamentaris puguin estudiar la iniciativa amb
més profunditat i preparar i presentar, si n'és el cas, les
esmentes adients, fins el proper dia 6 d'abril de 2018.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre suplent de la Comissió General
de Consells Insulars de composició paritària ParlamentConsells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de març de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 2943/18, presentat pel Consell Insular de Mallorca,
mitjançant el qual es comunica el nomenament del Sr. Pere
Fuster i Nadal en substitució del Sr. Lluís Enric Apesteguía i
Ripoll, com a membre suplent, representant d'aquest consell
insular, a la Comissió General de Consells Insulars de
composició paritària Parlament-Consells Insulars.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Joan Mascaró i Bosch com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, sol·licita el nomenament del Sr. Joan
Mascaró i Bosch, com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Socialista amb unes retribucions de 24.437,28 €
anuals amb una jornada a temps complet, mitjançant escrit amb
RGE núm. 3114/2018, de 27 de març de 2018.
2. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Joan Mascaró i Bosch, com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 28 de març de
2018 i amb unes retribucions corresponents a 24.437,28 €
anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia

següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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