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H) RGE núm. 3744/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a activitat de l'Oficina anticorrupció.
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la borsa de treball de l'Orquestra Simfònica.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3652/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a destinació de
l'increment de 0,5 M d'euros, acordat en aquest concepte en els pressuposts de la CAIB per a 2018, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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B) RGE núm. 3653/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixements a la qualitat
d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7594
C) RGE núm. 3654/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències per a IB3 del
presumpte frau de "La Rueda", davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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D) RGE núm. 3655/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa ala millor promoció de la realitat
cultural local i regional, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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E) RGE núm. 3656/18, del diputat Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a participació paritària
en els programes, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7594
F) RGE núm. 3663/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat, davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7594
G) RGE núm. 3665/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex d'audiència i
pressupost, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7595
H) RGE núm. 3666/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a filtració d'un vídeo intern
que acabà a les xarxes socials, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7595
I) RGE núm. 3667/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de serveis
d'enregistraments amb dron, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7595
J) RGE núm. 3670/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sous dels
treballadors, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7595
K) RGE núm. 3671/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a externalització
de serveis, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la llei de contractació de crèdits immobiliaris,
davant la Comissió d'Economia.
7595
B) RGE núm. 3673/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a equiparació de les tarifes de les línies
interurbanes de bus i metro de Palma per al conjunt dels residents de Palma, Formentera, Eivissa i Menorca, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
7596
C) RGE núm. 3674/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls a l'estació d'investigació de Can Marroig a l'illa de Formentera
com a centre de referència a Balears per a l'estudi i la conservació de la posidònia, davant la Comissió de Turisme.
7597
D) RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat del túnel de Sóller, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 5660/16 a 5663/16, presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a deute de l'IBAVI (I a IV).
7599
B) A la Pregunta RGE núm. 10869/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de manteniment de l'estació de bombeig de l'Edar de Manacor 2016 i 2017.
7599
C) A la Pregunta RGE núm. 10873/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de manteniment de l'estació de bombeig de l'Edar de Palma 2016 i 2017.
7599
D) A la Pregunta RGE núm. 10886/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de manteniment de l'estació de bombeig de l'Edar de Sant Llorenç 2016 i 2017.
7599
E) A la Pregunta RGE núm. 13854/17, presentada per la diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora del tràfic comercial.
7599
F) A la Pregunta RGE núm. 223/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats
temporals a les Illes Balears (2).
7600
G) A la Pregunta RGE núm. 542/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de dia de l'Hospital General (1).
7600
H) A la Pregunta RGE núm. 543/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de dia de l'Hospital General (2).
7600
I) A la Pregunta RGE núm. 554/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes
per malalts i acompanyants de malalts usuaris Ibsalut.
7600
J) A la Pregunta RGE núm. 555/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de
capitalitat i transport terrestre.
7600
K) A la Pregunta RGE núm. 612/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de
depuradora de Santa Eulàlia.
7601
L) A la Pregunta RGE núm. 613/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de
depuradora de Santa Eulàlia.
7601
M) A la Pregunta RGE núm. 615/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llots de
depuradora de Santa Eulàlia.
7602
N) A la Pregunta RGE núm. 665/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
subvencions d'ILLENC a edició i promoció de literatura infantil i juvenil.
7602
O) A la Pregunta RGE núm. 714/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes
Balears, relativa a refugis, 2.
7602
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P) A la Pregunta RGE núm. 1076/18, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a Ibavi Camp Redó, 1.
7602
Q) A la Pregunta RGE núm. 1090/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer
d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (1).
7602
R) A la Pregunta RGE núm. 1091/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer
d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (2).
7602
S) A la Pregunta RGE núm. 1092/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer
d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (3).
7603
T) A la Pregunta RGE núm. 1093/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer
d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (4).
7603
U) A les Preguntes RGE núm. 1128/18 a 1194/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a tots els ajuntaments a 1 de febrer de 2018.
7603
V) A les Preguntes RGE núm. 1199/18 a 1264/18 i 1269/18, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb tots els ajuntaments a 1 de febrer de 2018.
7603
W) A les Preguntes RGE núm. 1337/18 a 1340/18, presentades per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a usuaris de l'Aerotib A-11 Peguera-Magalluf-Aeroport; A32 Can Picafort-Platja de Muro/AlcúdiaAeroport; A42 Cala Bona-Cala Major-Aeroport; i A51 Campos-Aeroport.
7603
X) A la Pregunta RGE núm. 1403/18, presentada per la diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
7603
Y) A la Pregunta RGE núm. 1406/18, presentada per la diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació d'inversions de la Conselleria de Salut.
7604

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3698/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del senador en representació
de la comunitat autònoma José Ramón Bauzá, sobre la seva activitat al Senat.
7604

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3609/18.

7605

4. INFORMACIONS
A) Designació de membres de la Diputació Permanent del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2018, aprovà la Llei de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE MEMÒRIA I RECONEIXEMENT
DEMOCRÀTICS DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El restabliment de la democràcia, després de quaranta anys
de Dictadura, ha estat una fita transcendental de la nostra
història recent i un dels grans èxits de la Transició al nostre
país.
La transformació de les institucions, de la societat civil i el
recorregut de tres dècades des de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia a les Illes Balears ens permet abordar la relació
amb la història de la nostra democràcia des de la convicció que
conèixer-la és la millor garantia de no repetir les errades del
passat i, per tant, d’assegurar el nostre futur sobre els pilars de
la pau, la llibertat i la convivència.
La democràcia és una conquesta de la ciutadania i, per tant,
cal conèixer d’on venim, commemorar aquesta conquesta,
difondre els seus valors i preservar-la davant les amenaces de
totalitarisme que, en el passat i en el present, l’envolten.
En aquest sentit, un element comú dels països democràtics
és el reconeixement institucional i social a les persones, els
col·lectius i les entitats que han contribuït perquè avui es pugui
gaudir d’una democràcia. Recuperar el llegat democràtic
d’aquestes persones i entitats, que en molts casos han estat
represaliades, s’entén com una afirmació de les llibertats
democràtiques i com a voluntat de consolidar un futur comú de
convivència, concòrdia i pau.
En la nostra comunitat tenim un deute pendent amb les
persones i entitats que varen impulsar i defensar la democràcia
durant la II República, amb aquelles que patiren repressió
durant la Guerra Civil i la dictadura, i així mateix, amb aquelles
que lluitaren activament pel restabliment de la democràcia
durant la dictadura franquista i la Transició fins l’aprovació del
nostre Estatut d’Autonomia i que en molts casos també varen
ser represaliades.
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Per això, aquesta llei té per objecte el reconeixement i la
garantia dels drets a la reparació, a la veritat i a la justícia de
totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Així mateix, amb aquesta llei el Parlament de les Illes Balears
condemna per primera vegada la dictadura franquista i rebutja
qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic. Només des
d’aquesta premissa democràtica podem restablir la memòria de
les víctimes.
II
La repressió durant la Guerra Civil
Una característica comuna a tots els conflictes bèl·lics i,
molt singularment, a les guerres civils, és la pràctica de
represàlies contra les persones identificades amb el bàndol
oposat. En el cas de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), a
més dels crims de guerra que es cometeren tant entre
combatents com contra la població civil, la deshumanització de
l’adversari propicià una violència política que assolí uns nivells
molt greus, premonitoris dels crims contra la humanitat que
sacsejarien el món en els anys de la Segona Guerra Mundial
(1939-1945). També a les Illes Balears, encara que l’activitat
militar fou relativament escassa (desembarcament republicà a
Mallorca i a les Pitiüses -agost-setembre de 1936- i ocupació
de Menorca –febrer de 1939-) es va exercir una repressió
contra els desafectes d’un bàndol i de l’altre que amb aquesta
llei es vol conèixer, reconèixer i reparar, en la mesura possible
per a una comunitat autònoma, sense renunciar a reclamar les
mesures de justícia que pertoquen a les víctimes de violacions
de drets humans i del dret humanitari.
A l’hora de conèixer i reconèixer la repressió practicada
durant la Guerra Civil a les Illes Balears, hom pot trobar
coincidències significatives, però també diferències importants,
que en cap cas no justifiquen actuacions que implicaren
patiments terribles de víctimes innocents. Tot i això, aquestes
diferències, donades pel context de vencedors i vençuts i la
imposició d’una dictadura, són les que provocaren la
discriminació que ha patit el col·lectiu de víctimes del
franquisme i la normativa que en els darrers anys ha intentat
reparar aquest col·lectiu i garantir els seus drets a la justícia, a
la veritat i a la reparació. En tot cas, una sola mort per raons
ideològiques és un fracàs de la societat i la víctima i els seus
familiars mereixen el reconeixement dels seus conciutadans.
A les Illes Balears, els franquistes exerciren durant
pràcticament tota la guerra el comandament de Mallorca,
Eivissa i Formentera, mentre que els republicans controlaren
Menorca i, durant un breu període, les Pitiüses. Malgrat no ser
una zona de combat excepte durant unes poques setmanes, la
violència tingué a les Illes un gran impacte. Amb aquesta llei es
pretén aprofundir en el coneixement de la magnitud de les
víctimes i constituir un cens institucional com a primera mesura
de reconeixement i reparació.
Aquesta violència començà amb execucions sumàries
practicades en una i altra zona que es retroalimentaren. Durant
el juliol de 1936 constituïren un fenomen aïllat i les actuacions
contra els desafectes es centraren principalment en detencions,
pallisses, tortures i amenaces. A partir de l’agost s’inicià una
espiral de terror fins al primer trimestre de 1937, quan
tingueren lloc detencions massives i centenars d’afusellaments
realitzats al marge de qualsevol tràmit judicial i de forma
massiva i sistemàtica. En el cas dels republicans de Menorca
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l’etapa repressiva més dura consistent en desenes de morts
atribuïbles a represàlies va concloure el desembre de 1936, en
restablir-se l’ordre intern amb la designació d’un nou cap
militar de l’illa. En zona franquista, els afusellaments
extrajudicials efectuats principalment per elements feixistes
persistiren fins a la primavera de 1937 i la justícia militar
continuà fins als anys quaranta dictant centenars de sentències
de mort, en uns consells de guerra mancats de les més
elementals garanties jurídiques.
El reconeixement a les víctimes de la repressió viscuda
durant la Guerra Civil ha estat parcial, dispers i condicionat a
les distintes etapes històriques i polítiques posteriors a la
Guerra Civil. Les víctimes de la repressió franquista durant la
Guerra Civil i en la immediata postguerra no van tenir cap
reparació fins la Transició, amb unes primeres pensions i
indemnitzacions que arribaren tard per a moltes d’elles. El
2007 es va intentar tancar el capítol de reparacions i
reconeixements amb la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en
favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra
Civil i la dictadura.
Amb aquesta Llei de Memòria i Reconeixement
Democràtics es pretén recordar i reconèixer totes les víctimes
de la repressió durant la Guerra Civil a les Illes Balears. Es
tracta de la primera mostra de reparació i solidaritat amb el
conjunt de víctimes i els seus familiars duita a terme per les
institucions democràtiques d’aquesta Comunitat i feta amb
independència de quin fou en cada cas el mòbil ideològic de la
repressió i de si la víctima s’havia manifestat o no políticament.
Convé no oblidar, d’altra banda, que la primera víctima del
cop d’Estat del 18 de juliol va ser la democràcia, i amb ella, les
persones, les entitats i els col·lectius que s’havien significat a
favor de la democràcia o s’havien identificat amb les
institucions i els valors democràtics.
Per això és important, des de les institucions democràtiques
actuals, conèixer quin va ser el cost humà del cop d’Estat i de
la Guerra Civil a les Illes Balears i, així mateix, reconèixer
aquest cost humà amb nom i llinatges i fent memòria de qui va
patir repressió durant la Guerra Civil, com a garanties de
no-repetició i com a una forma de reparació prevista en els
Principis i directrius bàsiques de Nacions Unides sobre el dret
de les víctimes de violacions de les normes internacionals de
drets humans i del dret humanitari a interposar recursos i
obtenir reparacions (Resolució 2005/35 de la Comissió de
Drets Humans de Nacions Unides, de 19 d’abril de 2005).
D’aquests Principis de Nacions Unides s’extreu el concepte de
víctima que s’empara als efectes d’aquesta llei.
Aquesta és la memòria i el reconeixement democràtics de
les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista que
proposa aquesta llei i que li dóna nom: una memòria col·lectiva
que té com a referents la democràcia però també el cost
personal que ha suposat assolir-la en el temps, per difondre
l’exemple i els valors d’aquestes persones a les generacions
futures així com el propòsit de no caure en les errades i els
abusos del passat.

III
Repressió durant la dictadura franquista i en la
clandestinitat
El personal docent durant la Guerra Civil i la Dictadura va
patir un procés sistemàtic de depuració militar i civil emparat
en la legislació franquista que, a través primer de les autoritats
militars i després de la Comissió de Depuració Provincial, el va
apartar de l’ensenyament per la seva ideologia i els seus
principis i valors democràtics.
Així mateix, durant tota la Dictadura i el principi de la
Transició es va exercir una dura repressió per raons
d’orientació sexual o identitat de gènere, amb tractaments
contraris als drets humans com a conseqüència de l’aplicació de
la “Ley de Vagos y Maleantes” i la “Ley de Peligrosidad
Social”.
Durant els anys de la dictadura franquista (1939-1975) hi
hagué a les Illes Balears un moviment de resistència
democràtica de proporcions modestes, però en absolut
menyspreable. En els anys quaranta s’estructuraren grups que
establiren xarxes de suport als presos i les seves famílies,
editaren periòdics clandestins, distribuïren propaganda o
col·laboraren amb els serveis diplomàtics aliats.
A l’interior i a l’exili, intel·lectuals de totes les Illes
treballaren per la conservació dels valors democràtics
universals i de la nostra identitat cultural i lingüística. Exiliats
republicans balears lluitaren durant la Segona Guerra Mundial
al costat de la causa de les democràcies antifeixistes i per
aquest motiu patiren deportació als camps de concentració
nazis.
Malgrat la interrupció parcial de l’activisme opositor
ocasionat per l’accentuació de la repressió franquista (en
especial, les detencions de 1948) i l’inici de la guerra freda, des
del decenni dels seixanta sorgiren fins i tot dins del règim,
algunes veus moderades que iniciaren una evolució ideològica
cap a la democràcia i un nou antifranquisme que eixamplà la
seva presència social en els darrers temps de la dictadura en
múltiples àmbits d’actuació: des de l’actuació dels partits
polítics clandestins i del moviment obrer i sindical fins a les
primeres passes del moviment veïnal o feminista, passant pel
compromís social i polític de sectors considerables de
l’Església catòlica, els militars demòcrates, els sindicalistes, els
periodistes, els intel·lectuals o els estudiants universitaris. Com
a conseqüència, a les Illes Balears també hi hagué un nombre
rellevant de ciutadans detinguts, processats, torturats,
empresonats i depurats pel seu compromís democràtic
antifranquista. Aquestes persones, pertanyents a ideologies
polítiques molt variades, no només contribuïren amb la seva
lluita que la dictadura franquista no pogués persistir molt més
enllà de la mort del dictador, sinó que en l’etapa posterior van
constituir un poderós referent moral per a la nostra societat.
Amb aquesta llei es reconeix el moviment democràtic
antifranquista i les persones que en formaren part, moltes de les
quals en patiren represàlies, com a una peça imprescindible del
retorn de la democràcia, del procés de Transició i de la
democràcia actual a les Illes Balears.
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IV
La memòria de les dones
També és objecte d’aquesta llei reconèixer la memòria
democràtica de les dones i condemnar la violència i la repressió
exercida contra elles relacionada amb la Guerra Civil i la
dictadura franquista pel fet de ser dones.
Els avenços socials i les conquestes assolides en igualtat
durant la II República es varen veure truncats amb el cop
militar i la dictadura franquista, que va imposar el seu model
femení al servei del règim. Durant la guerra i en la immediata
postguerra, les dones van patir una humiliació pública i uns
càstigs que no s’aplicaven als homes, com separar-les dels seus
fills, rapar-los el cap, enviar-les a netejar les casernes dels
militars, o fer-les beure oli de ricí i obligar-les a passejar pels
carrers del seu poble.
En els darrers anys s’ha investigat i s’ha donat a conèixer
l’impacte de la II República, de la Guerra Civil i de la dictadura
en les dones, així com el seu rol actiu (com a polítiques,
sindicalistes, mestres, milicianes o militants antifranquistes,
entre altres) o passiu, com a víctimes d’abusos i violacions de
drets humans i del dret humanitari, en aquest període. Cal
continuar investigant des de la perspectiva de gènere les
conseqüències de la guerra i de la repressió en les dones en els
aspectes polític, social, religiós i educatiu, i l’impacte en
l’àmbit públic i privat, i impulsar els reconeixements públics
necessaris per reconèixer el llegat democràtic de les dones.
V
Marc jurídic internacional i estatal
L’Organització de Nacions Unides en la Resolució 2004/72,
de la Comissió de Drets Humans, “Conjunt de principis
actualitzat per a la protecció i la promoció dels drets humans
per mitjà de la lluita contra la impunitat”, va establir que els
Estats han d’adoptar mesures eficaces per lluitar contra la
impunitat i per garantir el dret inalienable a la veritat, el deure
de recordar i el dret a saber. El principi tercer sobre el deure de
recordar proclama: “El coneixement per un poble de la història
de la seva opressió forma part del seu patrimoni i, per això,
s’ha de conservar adoptant mesures adequades per aconseguir
el deure de recordar que incumbeix a l’Estat, per preservar els
arxius i altres proves relatives a violacions dels drets humans
i el dret humanitari i per facilitar el coneixement de tals
violacions. Aquestes mesures han d’anar encaminades a
preservar de l’oblit la memòria col·lectiva i, en particular, a
evitar que sorgeixin tesis revisionistes i negacionistes”.
A Espanya, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual
es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor
dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil
i la dictadura, sosté que el Govern d’Espanya “establirà el marc
institucional que impulsi les polítiques públiques relatives a la
conservació i al foment de la Memòria Democràtica”. Des de
llavors, algunes comunitats autònomes han adoptat normes que
garanteixen i estableixen mesures per desenvolupar allò que
s’ha previst en aquesta llei. En concret, la Llei de Catalunya
13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic; la Llei de
Catalunya 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses
comunes; la Llei Foral de Navarra 33/2013, de 26 de
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novembre, de reconeixement i reparació moral de les
ciutadanes i els ciutadans navarresos assassinats i víctimes de
la repressió arran del cop militar de 1936; la Llei del País Basc
4/2014, de 27 de novembre, de creació de l’Institut de la
Memòria, Convivència i els Drets Humans; i la Llei 2/2017, de
28 de març, de Memòria Històrica i Democràtica d’Andalusia.
Totes elles serveixen d’inspiració i model.
A la nostra comunitat s’han realitzat fins ara actuacions a
nivell municipal i insular i s’han signat convenis per part del
Govern de les Illes Balears amb les associacions Memòria de
Mallorca, el novembre de 2010, i el Fòrum per la Memòria
d’Eivissa i Formentera, el març de 2011, per elaborar els mapes
de fosses a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. El 2016
el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat la
Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, que ha
dotat la comunitat autònoma de les competències en matèria
d’exhumacions.
En el marc dels Principis i les Recomanacions de Nacions
Unides esmentats i dels convenis internacionals subscrits per
Espanya, es pretén continuar la reparació deguda a les víctimes
de la Guerra Civil i la dictadura, iniciada amb la Llei 52/2007,
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i
s’estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o
violència durant la Guerra Civil i la dictadura; i amb la Llei
balear de recuperació de persones desaparegudes durant la
Guerra Civil i el franquisme, amb l’objectiu que les víctimes de
la Guerra Civil i de la dictadura franquista a les Illes Balears i
els seus descendents tenguin reconeguts uns drets i uns
instruments per fer-los efectius davant les administracions
públiques de la nostra comunitat autònoma.
També en atenció a les víctimes i a llurs familiars, i com
una forma de reparació, cal que una norma amb rang de llei
constati i declari definitivament la nul·litat de tots els processos
per motius polítics i ideològics aplicats durant la Guerra Civil
i la dictadura pel procediment dels consells de guerra, perquè
van constituir intencionalment un mitjà de repressió polític i
vulneraren les competències i la legalitat aleshores vigent,
també respecte als delictes tipificats, el procediments seguits i
les garanties processals que eren exigibles. Les sancions i
condemnes varen tenir greus conseqüències, inclosa la pena de
mort, anys d’empresonament, inhabilitacions gairebé de per
vida, confiscacions i multes. Amb aquesta llei, el Parlament de
les Illes Balears constata i declara la nul·litat de les sentències
i resolucions i la il·legalitat dels òrgans i tribunals que les van
dictar, per la naturalesa, la composició i l’actuació d’aquests
òrgans i tribunals, que no poden ser considerats òrgans
jurisdiccionals que dictaren sentències sinó simples actuacions
de fet que han de ser considerades nul·les: aquests òrgans no
respectaven les més mínimes garanties d’imparcialitat, dret de
defensa i cosa jutjada de les seves resolucions, ni gaudien
d’independència de la resta de poders de l’Estat, com a mínim
en el sentit que existeixi una atribució genèrica mínimament
racional pel poder de jutjar a un òrgan suficientment
individualitzat.
Aquells processos polítics contraris a la legalitat es van
mantenir més enllà de la mort del dictador en consells de guerra
per causes de caràcter polític amb infracció dels drets
fonamentals de moltes persones, que hi van ser injustament
sotmeses i, arran d’aquests, algunes d’elles executades.
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VI

Aquesta llei s’estructura en sis títols i s’articula en quatre
eixos principals: el dret a la veritat, el dret a la memòria
democràtica, el dret a la reparació i al reconeixement de les
víctimes, i les garanties de no-repetició.
El títol preliminar es dedica a les disposicions generals, que
comprenen l’objecte de la llei, els principis rectors, així com les
mesures i les actuacions dirigides a les víctimes.
El títol I fa referència al dret de les víctimes a la veritat, la
qual cosa implica l’obligació de les institucions públiques
d’investigar per promoure l’esclariment dels fets ocorreguts en
relació amb les violacions dels drets durant la Guerra Civil i la
Dictadura, com un element fonamental per a la construcció de
la convivència en el present i el futur. El present títol delimita
la consideració de víctimes amb la finalitat clara
d’identificar-les a través d’un Cens de Víctimes de la Guerra
Civil i la Dictadura franquista.
El títol II estableix el dret a la Memòria Democràtica de les
Illes Balears i s’estructura en quatre capítols. El primer capítol
pretén consolidar els valors democràtics a través del Patrimoni
Documental i Bibliogràfic de la Memòria Democràtica. El
segon capítol preveu la creació de Seccions Museístiques de la
Memòria Democràtica, que podran albergar tots aquells
vestigis franquistes que es retirin. El capítol tercer crea una
nova figura de protecció a les Illes Balears com són els Espais
i Itineraris de la Memòria i Reconeixement Democràtics de les
Illes Balears, amb la confecció d’un catàleg de tots aquells
espais, immobles o paratges de rellevància per a la Memòria
Democràtica de les Illes Balears i l’especificació del
procediment d’inscripció, de modificació o cancel·lació, els
efectes i les obligacions que comporta aquest fet. Per últim, es
determina el règim de protecció i conservació d’aquests espais
i s’especifica que els espais i itineraris hauran de comptar amb
els mitjans d’expressió i interpretació dels fets que hi succeïren
i subjectes a la identitat gràfica del Govern de les Illes Balears.
El capítol quart és un reconeixement al moviment memorialista
i a les associacions de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista de les Illes Balears i es preveuen mesures de foment
d’aquest associacionisme.
El títol III es refereix al dret a la reparació i al
reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista. S’articula en dos capítols. El primer planteja
actuacions i mesures a desenvolupar per part de les
administracions públiques, com poden ser estudis,
publicacions, jornades, homenatges, etc., per recordar i
reconèixer víctimes de la repressió, de la Guerra Civil i la
dictadura franquista. Es declara dia 29 d’octubre com a data
simbòlica de record i reivindicació dels valors democràtics i la
lluita per la llibertat. Com a mesura de reparació jurídica de les
víctimes es declaren nul·les de ple dret totes les sentències i
resolucions de les causes instruïdes de caràcter penal, civil i
administratiu, dictades per motius polítics a les Illes Balears
durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista. El capítol dos
indica la tutela de les administracions públiques envers la
Memòria Democràtica. En virtut d’aquesta llei es consideraran
contraris a la Memòria Democràtica l’exhibició pública de tota
una sèrie d’elements situats a la via pública, amb la finalitat de
commemorar, enaltir o exaltar la revolta militar de 1936 i el
franquisme; la celebració d’actes o homenatges que enalteixin

el franquisme; així com l’impuls de distincions o
reconeixements de persones, entitats o organitzacions que van
sustentar el règim dictatorial. Es preveu la confecció d’un cens
de símbols, llegendes i mencions franquistes que hauran de ser
retirats per les institucions públiques. Finalment, es contempla
la privació d’ajudes i subvencions públiques a aquelles
persones i entitats que vulnerin o vagin en contra d’aquesta llei.
El títol IV fa referència a les garanties de no-repetició. El
Govern de les Illes Balears promourà el coneixement sobre els
fets del passat, fomentarà la cultura democràtica i del civisme,
com a mesures per intentar evitar la repetició del feixisme i de
qualsevol totalitarisme.
El títol V consta de dos capítols. El primer fa referència a
la planificació i el seguiment a través de la figura de la
Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics,
les funcions i composició de la qual queden delimitades, així
com dels instruments que integraran les accions específiques
per donar compliment als objectius d’aquesta llei, com són el
Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement Democràtic i els
plans anuals. També es preveu el mecanisme d’avaluació de les
polítiques públiques de Memòria Democràtica. El segon capítol
estableix la col·laboració i la cooperació administratives
necessàries per al correcte desenvolupament normatiu.
El títol VI estableix un règim sancionador: qualifica les
infraccions en lleus, greus i molt greus, preveu sancions en
funció de la gravetat i especifica el procediment incoador de les
sancions.
Per últim, en la llei s’estableixen disposicions addicionals,
derogatòries i finals. La primera, per crear un comitè de feina
que analitzi la desaparició de fons documentals i per realitzar
les gestions necessàries per tal de sol·licitar o aconseguir la
gestió d’aquest patrimoni; la segona, per impulsar la inscripció
de defunció de les víctimes desaparegudes al Registre Civil; la
tercera, per articular procediments que permetin investigar els
casos d’infants robats durant la dictadura franquista i per dotar
les víctimes de cobertura jurídica, psicològica i assistencial. La
disposició addicional quarta preveu la necessitat d’indicar la
suficiència de recursos humans i materials que afecti la
prestació dels serveis per impulsar els objectius d’aquesta llei.
La cinquena adapta aquesta llei a les lleis bàsiques de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques i de règim jurídic del sector públic.
Així mateix, queden derogades totes aquelles disposicions
del mateix rang o d’un rang inferior, el contingut de les quals
s’oposa al que disposa aquesta llei, i es preveu l’adaptació en
el termini de dos anys de diferents lleis i normatives als
objectius i esperit d’aquesta llei.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
La present llei té per objecte:
1. Establir polítiques públiques de memòria democràtica, és a
dir, totes aquelles polítiques per garantir la reparació d’aquelles
persones, grups i col·lectius que varen patir repressió durant la
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guerra civil i la dictadura franquista, i per reconèixer la
contribució de totes aquelles persones, grups i col·lectius que
des de diferents ideologies han contribuït a la democràcia.
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g) Organitzar actes d’homenatge institucional a les víctimes
de la Guerra civil i la dictadura franquista.

2. Vetllar pel coneixement i la difusió de la història de les Illes
Balears durant la II República, la Guerra Civil, la Dictadura
franquista, la Transició i l’entrada en vigor de l’Estatut
d’Autonomia l’any 1983, com a llegat cultural de les Illes
Balears.

2. Les actuacions definides a l’apartat anterior es faran, quan
així convengui, en col·laboració amb els consells insulars, els
ajuntaments, les associacions memorialistes, les associacions de
víctimes i les entitats acadèmiques, o qualsevol altra entitat
privada que pugui contribuir a donar compliment als objectius
de veritat, justícia i reparació.

3. Garantir que els espais de convivència siguin espais per a la
cultura democràtica i la concòrdia, així com reconèixer la tasca
de les entitats memorialistes i associacions de víctimes per
restituir la memòria de les víctimes i reclamar justícia.

3. Les administracions públiques de les Illes Balears estan
obligades a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears per
tal de dur a terme les actuacions definides en aquesta llei per tal
d’assolir els objectius de veritat, justícia i reparació.

4. Rebutjar i impedir qualsevol manifestació que suposi un
reconeixement del franquisme o una exaltació de la sublevació
militar, la Dictadura franquista o el mateix dictador.

4. S’establiran en el pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears les partides econòmiques
necessàries per atendre el compliment dels objectius d’aquesta
llei.

Article 2
Principis rectors

TÍTOL I
DEL DRET A LA VERITAT

Són principis rectors d’aquesta llei:
a) Els principis de veritat, justícia i reparació establerts per
les Nacions Unides a través de la Resolució 60/147, de 16 de
desembre de 2005, i els convenis de drets humans aplicables.
b) Els valors constitucionals de la convivència, el
pluralisme, la defensa de la pau i dels drets humans.
Article 3
Mesures i actuacions dirigides a les víctimes
1. Les mesures que el Govern de les Illes Balears haurà de dur
a terme per al compliment dels objectius assenyalats a l’article
1 seran les següents:
a) Retirar o instar la retirada de mencions, vestigis i símbols
franquistes que puguin existir.
b) Desenvolupar convenis i altres instruments per a l’estudi
i el coneixement dels fets esdevinguts a les Illes Balears en el
període comprès entre la II República i l’entrada en vigor de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
c) Impulsar i protegir els Espais i Itineraris de la Memòria
i Reconeixement Democràtics, així com els monuments de
record existents a les víctimes de la Guerra Civil i de la
dictadura franquista.
d) Impulsar declaracions i mencions de reconeixement per
a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.
e) Facilitar a totes les persones que així ho desitgin
informació sobre possibles desaparicions forçades d’infants
ocorregudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
f) Col·laborar i impulsar davant l’administració de justícia
els casos de desaparicions forçades que afectin ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears ocorregudes durant la Guerra
Civil i la dictadura franquista.

Capítol I
Sobre les víctimes de la Guerra Civil i la repressió
franquista
Article 4
Determinació de les víctimes
1. Aquesta llei considera víctima, als efectes que pertoqui,
qualsevol persona que en relació amb la Guerra Civil espanyola
i la dictadura franquista a les Illes Balears hagi patit danys
individualment o col·lectivament, incloses lesions físiques o
mentals, patiment emocional, pèrdues econòmiques o restricció
substancial dels seus drets fonamentals, com a conseqüència
d’accions o omissions que constitueixin una violació manifesta
de les normes internacionals de drets humans o una violació
greu del dret internacional humanitari.
2. El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures i
actuacions necessàries per a la determinació i la identificació de
les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista en les
Illes Balears que van ser executades, que varen desaparèixer o
es varen exiliar o van sofrir la repressió, així com dels seus
familiars, i igualment de les persones que fins al final de la
Dictadura i fins i tot durant la transició democràtica van ser
represaliades per les seves idees o creences religioses, o per les
seves responsabilitats polítiques o sindicals, i patiren, fins i tot,
la presó o l'exili.
3. Tindran també la condició de víctimes:
a) Les organitzacions o els sectors socials, professionals o
culturals, les entitats, els partits polítics, els sindicats, les lògies
maçòniques, els moviments feministes o LGTBI que, amb les
persones represaliades per la seva identitat de gènere o
orientació sexual, van sofrir la persecució del règim franquista.
b) Les víctimes dels bombardejos durant la Guerra Civil.
c) Les persones que sense cap tipus d’adscripció ideològica
varen patir violència, repressió o mort.
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d) Els infants robats, adoptats irregularment sense
l'autorització dels seus progenitors durant la Dictadura
franquista, als quals es reconeixerà la mateixa condició de
víctimes.
e) Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears que
hagin patit les mateixes circumstàncies fora del territori de
l’actual comunitat autònoma de les Illes Balears durant la
Guerra Civil i la Dictadura franquista.
f) Els familiars fins a tercer grau o persones a càrrec que
tinguin relació immediata amb la víctima directa, i les persones
que hagin patit danys o alguna forma de repressió per haver
assistit a les víctimes, o haver intervingut per impedir-ne la
victimització.
Capítol II
Identificació de les víctimes
Article 5
Cens de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista
1. El Cens de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista serà un registre oficial de les persones que tenen la
consideració de víctimes segons els criteris establerts a l’article
4.
2. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica confeccionarà aquest cens, que serà electrònic i
tindrà caràcter públic. En cas de negativa a la proposta
d’inscripció per part de qualsevol dels descendents directes de
la víctima fins al tercer grau, aquesta es ponderarà per part de
l’administració.
3. Al Cens de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista s’hi anotaran els fets ocorreguts, i per tant la
tipologia de repressió, així com la informació que es determini
reglamentàriament per la Comissió Tècnica de Memòria i
Reconeixement Democràtics establerta a l’article 30 d’aquesta
llei, que respectarà en tot cas el que disposa la normativa de
protecció de dades de caràcter personal.
TÍTOL II
DEL DRET A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE
LES ILLES BALEARS
Capítol I
Del patrimoni documental i bibliogràfic relatiu a la
memòria democràtica de les Illes Balears
Article 6
Documents de la Memòria Democràtica de les Illes Balears
i la seva protecció
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per document de la
Memòria Democràtica de les Illes Balears tota la informació
produïda per les persones físiques o jurídiques de qualsevol
naturalesa com a testimoni dels seus actes, recollida en un
suport, amb independència de la seva forma d’expressió o
context tecnològic en què s’hagi generat, relativa a la Memòria
Democràtica de les Illes Balears.

2. Els documents produïts durant el període que abasta de la II
República fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears conservats o reunits en l’exercici de les seves
activitats per les entitats de caràcter públic, associacions de
caràcter polític, econòmic, empresarial, sindical o religiós i per
les entitats, fundacions i associacions culturals i educatives de
caràcter privat establertes a les Illes Balears, integren el
Patrimoni Documental de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears, en virtut de la legislació que sobre aquesta matèria hi
sigui aplicable.
3. Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a
la protecció, la integritat, la descripció, la identificació i la
difusió dels documents de la Memòria Democràtica de les Illes
Balears, en particular en els casos de major deteriorament o risc
de degradació, protegint-los especialment del perill de
sostracció, destrucció o ocultació.
4. En el marc del Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears i dels plans anuals,
contemplats a l’article 31 d’aquesta llei, es duran a terme les
actuacions necessàries per reunir i recuperar tots els documents
i els testimonis orals -originals i còpies- relatius al període
històric corresponent a 1931-1983, establint les fórmules de
cooperació necessàries amb organitzacions polítiques,
sindicals, fundacions, entitats memorialistes i associacions de
víctimes, per tal de preservar i divulgar la Memòria
Democràtica.
5. El Govern de les Illes Balears impulsarà als arxius gestionats
per la Conselleria de Cultura una secció o seccions de la
Memòria Democràtica amb l’objectiu de recuperar, conservar
i divulgar la Memòria Democràtica de la II República, la
Guerra Civil, la Dictadura, la repressió franquista, la resistència
i l’exili durant el període de 1931 a 1983 a les Illes Balears.
S’establiran les fórmules de cooperació necessàries amb
investigadors, fundacions, entitats memorialistes i associacions
de víctimes.
6. Cada arxiu històric disposarà de la seva secció de Memòria
Democràtica, per tal de salvaguardar el patrimoni documental,
en els Arxius i les Biblioteques que la Comissió Tècnica de
Memòria i Reconeixement Democràtics determini. Aquesta
adoptarà altres fórmules de col·laboració quan es tracti de
documentació adscrita a espais de titularitat dels consells
insulars i/o dels ajuntaments.
7. El Govern de les Illes Balears respectarà el principi de
titularitat establert a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears, mantenint el principi de
conjunt i evitant disgregacions.
8. El Govern de les Illes Balears aprovarà, amb caràcter anual,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i tenint en
compte el pla d’actuació previst a l’article 31 d’aquesta llei un
programa per a l’adquisició, la còpia, la digitalització o la
subscripció de convenis sobre els documents referits a la
Memòria Democràtica de les Illes Balears que formin part
d’arxius públics o privats, ja siguin originals o a través de
qualsevol reproducció fidel a l’original.
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Article 7
Bibliografia de la Memòria Democràtica de les Illes Balears
i la seva protecció
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entenen per patrimoni
bibliogràfic de la Memòria Democràtica de les Illes Balears les
biblioteques i col·leccions bibliogràfiques de titularitat pública
i les obres literàries, històriques, científiques o artístiques de
caràcter unitari o seriat, en escriptura manuscrita o impresa, de
les quals no consti l’existència d’almanco tres exemplars en les
biblioteques o serveis públics. Es donarà per fet que existeix
aquest nombre d’exemplars en el cas d’obres editades a partir
de 1958.
2. Tindran la mateixa consideració els exemplars producte
d’edicions de pel·lícules cinematogràfiques, discos, fotografies,
materials audiovisuals i d’altres similars, relacionats amb la
Memòria Democràtica de les Illes Balears sigui quin sigui el
seu suport material, de les quals no constin almanco tres
exemplars en els serveis públics, o un en el cas de pel·lícules
cinematogràfiques.
3. El patrimoni bibliogràfic produït durant el període que
abasta de la II República fins a l’entrada en vigor de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears conservat o reunit en
l’exercici de les seves activitats per entitats i associacions de
caràcter polític, econòmic, empresarial, sindical o religiós i per
les entitats, fundacions i associacions culturals i educatives de
caràcter privat establertes a les Illes Balears, integra el
Patrimoni Documental de les Illes Balears, en virtut de la
legislació que sobre aquesta matèria hi sigui aplicable.
4. Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a
la protecció, la integritat, la descripció, la identificació i la
difusió de la bibliografia de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears, en particular en els casos de major deteriorament
o risc de degradació, protegint-los especialment del perill de
sostracció, destrucció o ocultació.
5. El Govern de les Illes Balears impulsarà a les biblioteques
gestionades per la Conselleria de Cultura una secció o seccions
bibliogràfiques de la Memòria Democràtica amb l’objectiu de
recuperar, conservar i divulgar la Memòria Democràtica de la
II República, la Guerra Civil, la Dictadura, la repressió
franquista, la resistència i l’exili durant el període de 1931 a
1983 a les Illes Balears. S’establiran les fórmules de
cooperació necessàries amb investigadors, fundacions, entitats
memorialistes i associacions de víctimes, així com amb el
Centre Documental de la Memòria Històrica, previst a la Llei
52/2007,de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien
drets i s'estableixen mesures en favor de qui va patir persecució
o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.
6. Cada arxiu històric podrà disposar de la seva pròpia secció
de la Memòria Democràtica, dividida en col·leccions, de
conformitat amb la regulació establerta a la Llei 15/2006, de 17
d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
Es prioritzaran els espais de titularitat estatal, gestionats per la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i en cas de mancar-ne,
la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics
adoptarà altres fórmules de col·laboració en espais de titularitat
dels consells insulars i/o dels ajuntaments.
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7. El Govern de les Illes Balears respectarà el principi de
procedència establert a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears, mantenint el principi de
conjunt i evitant disgregacions.
8. El Govern de les Illes Balears aprovarà, amb caràcter anual,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i tenint en
compte el pla d’actuació previst a l’article 31 d’aquesta llei un
programa per a l’adquisició o la subscripció de convenis sobre
la bibliografia referida a la Memòria Democràtica de les Illes
Balears que formi part de biblioteques públiques o privades,
nacionals o estrangeres.
Article 8
Dret d’accés als documents
1. Es garanteix el dret d’accés als documents constitutius del
Patrimoni Documental, de conformitat amb la regulació
establerta a la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears, i atenent les
disposicions en matèria d’arxius vinculats a Drets Humans que
recullen l’ONU, la UNESCO i el Parlament Europeu.
2. El Govern de les Illes Balears actuarà davant els arxius
públics i privats en el cas de no facilitar la documentació
pública o dificultar-ne la consulta.
3. El Govern de les Illes Balears promourà les mesures de
col·laboració, cooperació i coordinació amb l’Administració
General de l’Estat per tal de facilitar l’accés a la documentació
que té dipositada i als arxius militars.
Capítol II
Museus de la Memòria Democràtica
Article 9
Seccions museístiques de la Memòria Democràtica
1. Amb l’objecte de contribuir al foment de la cultura de la
Memòria Democràtica, als museus gestionats per la Conselleria
de Cultura es podran crear seccions museístiques de la
Memòria Democràtica, en la forma que reglamentàriament es
determini. Hi seran d’aplicació la present normativa i la Llei
4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, així com
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol,
i el Reglament de museus de titularitat estatal. En el cas que es
tracti d’equipaments de titularitat de l’Estat, es realitzarà en
col·laboració amb el ministeri competent, sempre respectant el
principi de titularitat dels equipaments.
2. En aquestes seccions es depositaran tots aquells objectes
relacionats amb la II República, la Guerra Civil, la repressió
franquista i la Memòria Democràtica que els familiars i
propietaris legítims decideixin donar o cedir i també aquells
que no siguin reclamats per cap familiar.
3. Les donacions i les cessions de particulars d’objectes o
col·leccions relacionades amb la Memòria Democràtica seran
dipositades a la secció museística de Memòria Democràtica
habilitada a tals efectes i determinada reglamentàriament per la
conselleria competent en Memòria Democràtica.
4. Els elements i vestigis franquistes inventariats al Cens de
símbols, llegendes i mencions franquistes de la Memòria,
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establert a l’article 24 d’aquesta llei, es podran depositar a la
secció museística de Memòria Democràtica habilitada a tals
efectes i determinada reglamentàriament per la conselleria
competent en Memòria Democràtica.
5. Cada illa podrà disposar de la seva pròpia secció específica
de la Memòria Democràtica, de conformitat amb la regulació
establerta a la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les
Illes Balears. Es prioritzaran els espais de titularitat estatal,
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en
cas de mancar-ne, la Comissió Tècnica de Memòria i
Reconeixement Democràtics adoptarà altres fórmules de
col·laboració en espais de titularitat dels consells insulars i/o
dels ajuntaments.
Capítol III
Espais i itineraris de Memòria i Reconeixement
Democràtics
Article 10
Espais de Memòria i Reconeixement Democràtics
1. S’estableix la figura d’Espai de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears. Tindran consideració d’Espais
de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears
aquells espais, immobles o paratges del seu territori que revelen
interès per a la comunitat autònoma, per haver-s'hi
desenvolupat fets de singular rellevància per la seva
significació històrica, simbòlica o per la seva repercussió en la
memòria col·lectiva de la lluita de la ciutadania de les Illes
Balears pels seus drets i llibertats democràtiques, en el període
que comprèn des de la proclamació de la II República
Espanyola, el 14 d’abril de 1931, fins a l’entrada en vigor de
l’Estatut d’Autonomia l’1 de març de 1983.
2. Es denominaran Itineraris de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears els conjunts formats per dos o
més Espais de Memòria Democràtica de les Illes Balears que
coincideixin en l’espai i tinguin criteris interpretatius comuns
de caràcter històric o simbòlic, sense perjudici que hi concorrin
altres valors rellevants de caràcter arquitectònic, paisatgístic, o
de tipus ambiental, etnogràfic o antropològic.
3. Les administracions públiques que siguin titulars de béns
declarats Espais de Memòria i Reconeixement Democràtics de
les Illes Balears estaran obligades a garantir-ne la
perdurabilitat, la identificació i la senyalització adequada. A
tals efectes, la conselleria competent en la matèria podrà
establir convenis de col·laboració amb les administracions
públiques titulars de béns declarats Espais de Memòria i
Reconeixement Democràtics.
4. En els casos en què els titulars siguin privats, es procurarà
aconseguir aquests objectius mitjançant acords entre el
departament competent en matèria de Memòria Democràtica i
les persones o entitats titulars.
Article 11
Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears
1. Es crea el Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears amb l’objecte

d’inscriure-hi aquells espais, immobles o paratges que
reuneixin les característiques definides en l’article 10 anterior.
2. La formació, la gestió i la divulgació del Catàleg d’Espais i
Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes
Balears seran de caràcter públic i correspondran a la conselleria
competent en matèria de Memòria Democràtica.
Article 12
Procediment d’inscripció
1. El procediment per a la inscripció s’iniciarà d’ofici per la
persona titular de la conselleria competent en matèria de
Memòria Democràtica i/o a instàncies de la Comissió Tècnica
de Memòria i Reconeixement Democràtics, regulada a l’article
30 d’aquesta llei. Qualsevol persona física o jurídica per mitjà
d’un escrit raonat dirigit a aquesta conselleria podrà instar la
iniciació esmentada. La sol·licitud s’entendrà estimada
transcorreguts tres mesos des de la seva presentació sense
haver-se dictat i notificat resolució expressa.
2. La iniciació del procediment es realitzarà mitjançant un
acord motivat, que inclourà, com a mínim, els punts següents:
a) Identificació del bé.
b) Identificació dels valors materials, històrics o simbòlics
que justifiquen la seva inscripció.
c) Descripció i determinació de les parts del bé que són
objecte d’inscripció.
d) La seva delimitació cartogràfica amb les seves
corresponents coordenades geogràfiques.
e) Instruccions particulars de protecció i usos compatibles.
f) Mesures cautelars, si n’és el cas, necessàries per a la
protecció i la conservació del bé.
3. La incoació comportarà l’anotació preventiva del bé en el
Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears i determinarà la suspensió
cautelar, quan procedeixi conforme a dret, de les corresponents
llicències municipals de parcel·lació, edificació o demolició,
així com dels efectes de les ja atorgades, fins que s’obtingui
l’autorització de la conselleria competent en Memòria
Democràtica, que haurà de resoldre la sol·licitud d’autorització
en el termini de tres mesos. Transcorreguts aquests mesos sense
resolució expressa, s’entendrà atorgada l’autorització. La
denegació de l’autorització comportarà la necessitat de procedir
a la revocació total o parcial de la llicència concedida. La
protecció cautelar derivada de l’anotació preventiva cessarà
quan es deixi sense efecte la incoació, es resolgui el
procediment d’inscripció o es produeixi la seva caducitat. Es
demanarà un informe preceptiu de l’administració local en el
termini de 10 dies naturals.
4. L’acord d’inici del procediment d’inscripció en el Catàleg
d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics
de les Illes Balears serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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5. En el procediment per a la inscripció, serà preceptiu el tràmit
d’informació pública, d’audiència als particulars directament
afectats, al municipi o municipis on radiqui el lloc o itinerari,
als consells insulars, i l’informe de la Comissió Tècnica
prevista en aquesta llei.
6. La resolució del procediment d’inscripció en el Catàleg
d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics
de les Illes Balears es dictarà en el termini màxim de 12 mesos
per la conselleria competent en Memòria Democràtica. La
resolució serà notificada als interessats directament afectats i
publicada en el Butlletí Oficial les Illes Balears i inscrita en el
Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears.
7. La caducitat del procediment es produirà transcorreguts 12
mesos des de la data de la iniciació, sense que se n’hagi dictat
i notificat la resolució. Declarada la caducitat del procediment,
no podrà tornar a iniciar-se en els tres anys següents, llevat que
es realitzi a instàncies del titular del bé.
Article 13
Modificació i cancel·lació de la inscripció
1. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica, podrà modificar i, si n’és el cas, cancel·lar la
inscripció dels béns inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris
de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears,
quan hagin canviat o desaparegut les circumstàncies que en van
motivar la inscripció.
2. En cap supòsit no podrà invocar-se com a causa per a la
cancel·lació de la inscripció les que es deriven de
l’incompliment de l’obligació de conservació.
3. La modificació i la cancel·lació de la inscripció dels Espais
i Itineraris es realitzaran seguint el procediment establert a
l’article anterior per a la seva inscripció i igualment seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 14
Efectes de la inscripció
1. La inscripció d’un espai o itinerari de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears en el Catàleg
d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics
de les Illes Balears suposarà un reconeixement singular i
l’aplicació del règim general de protecció establert en aquesta
llei.
2. L’anotació preventiva en el Catàleg d’Espais i Itineraris de
Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears
determinarà l’aplicació provisional del règim de protecció
previst per als llocs inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris
de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
3. Mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria
competent en matèria de Memòria Democràtica, es pot establir
l'aplicació provisional del règim de protecció previst per als
llocs inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears, respecte
d'aquells espais, immobles o paratges en els quals s'apreciï
perill d'alteració, desaparició o deteriorament. Aquesta
resolució serà anotada preventivament al Catàleg juntament
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amb les mesures cautelars que s'estableixin. L'anotació
preventiva i les mesures cautelars hauran de ser confirmades,
modificades o aixecades en l'acord d'incoació del procediment,
previst a l'article 12 anterior, que s'hauran d'efectuar dins dels
30 dies següents a la seva adopció. En tot cas, cessaran quan no
s'hagi adoptat l'acord d'inici, quan es resolgui el procediment
d'inscripció o quan es produeixi la seva caducitat.
Article 15
Obligacions derivades de la inscripció
1. En els termes que procedeixin, conforme a ordenament
jurídic, les persones propietàries, titulars de drets o simples
posseïdores dels terrenys o immobles inscrits com a Espais de
Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears,
tenen el deure de conservar-los i mantenir-los, per tal que es
garanteixi la salvaguarda dels seus valors, de manera que les
característiques que els identifiquen no es perdin, destrueixin
o pateixin un deteriorament irreparable. A aquests efectes, la
conselleria competent en Memòria Democràtica podrà
assessorar sobre aquelles obres i actuacions precises per al
compliment del deure de conservació.
2. Els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu
abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns
integrants dels Espais de Memòria i Reconeixement
Democràtics de titularitat pública i privada.
3. Així mateix, les persones propietàries, titulars de drets o
simples posseïdores dels terrenys o immobles inscrits com a
Espais de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes
Balears acordaran la seva visita pública en dies i hores
prèviament assenyalats, sempre que les característiques ho
facin possible. El compliment d’aquest acord podrà ser
dispensat totalment o parcial per la conselleria competent en
matèria de Memòria Democràtica quan hi hagi causa
justificada. A més, hauran de permetre la inspecció per part de
la conselleria, així com facilitar la informació que demanen les
administracions públiques competents sobre l’estat del lloc i la
seva utilització.
4. Sense perjudici del que disposa el títol VI, la falta del
compliment de les obligacions establertes en aquesta llei per a
les persones propietàries, posseïdores o titulars de drets sobre
béns inscrits en el Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears facultarà el
Govern de les Illes Balears per a l'adopció de mesures cautelars
immediates sobre l’espai per causa d’interès públic o social, i
hi resultarà aplicable la normativa en matèria d’expropiació.
Constituirà causa d’interès social per a l’expropiació per al
Govern de les Illes Balears el perill de destrucció o
deteriorament irreparable del bé.
Article 16
Règim de protecció i conservació
1. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica podrà impedir un enderrocament i/o suspendre
qualsevol classe d'obra o intervenció en un espai de Memòria
Democràtica inscrit al Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria
i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
2. Igualment, podrà actuar de manera preventiva o instarà a
l’adopció de les mesures cautelars necessàries, previstes a
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l’article 12 d’aquesta llei, per preservar aquells espais,
immobles o paratges en els quals es valori perill d’alteració,
desaparició o deteriorament, estiguin inclosos o no dins el
Catàleg.

Article 19
Foment de l’activitat de les entitats memorialistes i de les
associacions de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista

3. Serà preceptiva la comunicació prèvia a la conselleria
competent en matèria de Memòria Democràtica per a qualsevol
canvi, ús, obra, moviment o modificació que es produeixi a un
espai de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes
Balears. La col·locació de publicitat comercial, cablejat,
antenes i altres conduccions estarà sotmesa a autorització. El
procediment d'autorització es desenvoluparà conforme als
tràmits que reglamentàriament s'estableixin.

El Govern de les Illes Balears promourà, en el marc dels
plans d’actuació previstos en l’article 31 següent, la realització
de mesures que contribueixin a la consecució dels objectius
d’aquesta llei a través de l’actuació d’entitats memorialistes i
associacions de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista, degudament inscrites al Registre d’Associacions del
Govern de les Illes Balears, a les quals donarà suport.

4. En els casos de projectes de conservació, restauració o
rehabilitació d'Espais de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears, aquests s'ajustaran al
contingut que reglamentàriament es determini, incloent, en
qualsevol cas, un estudi històric del lloc, una diagnosi del seu
estat de conservació actual, així com una proposta d'actuació i
un pressupost econòmic d'execució. El projecte de conservació
serà subscrit per personal tècnic competent.
5. Reglamentàriament, es determinaran aquelles obres o
actuacions no sotmeses a autorització en els Espais de Memòria
i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
6. La conselleria competent en Memòria Democràtica, en el
marc dels programes d’actuació previstos en l’article 31
d’aquesta llei col·laborarà en la conservació, el manteniment i
la rehabilitació dels Espais i Itineraris de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
Article 17
Difusió i interpretació
1. Cada espai o itinerari de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears haurà de comptar amb els
mitjans d'expressió i interpretació dels fets que hi han succeït.
Reglamentàriament, es determinaran les condicions i els
mitjans de difusió interpretativa.
2. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica establirà la identitat gràfica dels Espais i Itineraris
de Memòria i Reconeixement Democràtics per a la seva
senyalització i difusió oficial, d'acord amb la normativa en
matèria d'identitat corporativa. A efectes de la difusió i la
interpretació dels immobles, paratges i espais de titularitat
pública, l’administració titular del bé ha d’emetre un informe,
que únicament serà desfavorable quan hi hagi raons objectives.
Capítol IV
Del moviment memorialista i de les associacions de
víctimes
Article 18
Reconeixement del moviment memorialista
Les entitats memorialistes contribueixen a la conscienciació
social per a la preservació de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears i a la defensa dels drets de les víctimes.

TÍTOL III
DEL DRET A LA REPARACIÓ I AL
RECONEIXEMENT A LES VÍCTIMES DE LA
GUERRA CIVIL I LA DICTADURA FRANQUISTA
Capítol I
Reparació i reconeixement
Article 20
Actuacions i mesures de reparació i reconeixement
1. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica, en el marc del Pla Autonòmic de Memòria i
Reconeixement Democràtics establert a l’article 31 d’aquesta
llei, promourà mesures de reparació a les víctimes de la
repressió, així com a les entitats que contribuïren a la defensa
de la democràcia, mitjançant l'elaboració d'estudis,
publicacions, jornades, homenatges, així com la construcció de
monuments o altres elements, en el seu record i reconeixement.
2. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica col·laborarà amb els consells insulars, els
ajuntaments, la Universitat de les Illes Balears, altres
institucions científiques i les entitats memorialistes i
associacions de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura
franquista, en accions de reparació i reconeixement de les
víctimes de la repressió.
3. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica impulsarà actuacions per fer copartíceps de les
mesures de reparació i reconeixement a les organitzacions que
varen aprofitar-se dels treballs forçats en el seu benefici.
4. El Govern de les Illes Balears facilitarà als familiars que així
ho sol·licitin la gestió i l'obtenció del certificat de reparació i
reconeixement personal, de conformitat amb l’article 4 de la
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
amplien els drets i s’estableixen mesures a favor de les
persones que patiren persecució o violència durant la Guerra
Civil i la dictadura. Aquest certificat de reparació i
reconeixement personal tindrà valor per ser presentat davant
qualsevol administració pública de les Illes Balears i de la resta
de l’Estat, en els termes que estableixin les lleis en aquest
darrer cas, per tal d’accedir a les ajudes de l’Estat com a
víctima de la Guerra Civil i la Dictadura franquista, en els
termes que s’hagin establert o es puguin establir per a aquestes
víctimes.
5. Es reconeix la contribució de les associacions, fundacions,
entitats acadèmiques i organitzacions en la preservació de la
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Memòria Democràtica i en la defensa dels drets de les víctimes
de la repressió.

i del franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que
van sustentar el règim dictatorial.

6. Les associacions de víctimes de la Guerra Civil i la
Dictadura franquista i les entitats memorialistes són
reconegudes per aquesta llei com a titulars d’interessos legítims
col·lectius de les víctimes.

3. Promoure distincions o reconeixements de persones, entitats
o organitzacions que van sustentar el règim dictatorial.

Article 21
Dia de record
1. Es declara el dia 29 d’octubre de 1977 com a data per al
record del naixement del moviment democràtic preautonomista
a les Illes Balears.
2. Les institucions públiques de les Illes Balears impulsaran en
aquesta data actes de reconeixement i homenatge, amb
l’objecte de mantenir la seva memòria i reivindicar els valors
democràtics i la lluita per la llibertat.
Article 22
Reparació jurídica de les víctimes de la Guerra Civil i la
Dictadura franquista
1. De conformitat amb el conjunt de l’ordenament jurídic, que
inclou normes tant de dret internacional com de dret intern, es
declara la il·legalitat dels tribunals i dels procediments instruïts
a les Illes Balears durant i en relació amb la Guerra Civil i la
Dictadura franquista fins al 1978, per ser contraris a la llei i
vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just.
2. Com a conseqüència de la il·legalitat declarada en l’apartat
anterior, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o
sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes
instruïdes de caràcter penal, civil i administratiu, dictades per
raons polítiques a les Illes Balears, Tribunals Populars i pel
règim franquista, incloent les sentències dels Consells de
Guerra, Tribunals de Responsabilitats Polítiques, Tribunal
Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i
Tribunal d’Ordre Públic (TOP), així com expedients de
depuració del magisteri.
Capítol II
Tutela de la Memòria Democràtica
Article 23
Actes contraris a la Memòria Democràtica
En virtut d’aquesta llei es considera contrari a la Memòria
Democràtica:
1. L’exhibició pública d’escuts, insígnies, plaques i altres
objectes o mencions, com ara la guia de carrers, inscripcions i
altres elements adossats a edificis públics o situats en la via
pública, realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment
individual o col·lectiu de la revolta militar de 1936 i del
franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que van
sustentar el règim dictatorial, es considera contrària a la
Memòria Democràtica i a la dignitat de les víctimes.
2. La celebració d’actes i/o homenatges de qualsevol naturalesa
que tinguin com a finalitat la commemoració, l’exaltació o
l’enaltiment individual o col·lectiu de la revolta militar de 1936

Article 24
Cens de símbols, llegendes i mencions franquistes
1. Quan els símbols, les llegendes o les mencions estiguin
ubicats a llocs de titularitat estatal, es continuaran regint per
allò que disposa la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en
favor dels que patiren persecució o violència durant la Guerra
Civil i la dictadura, i la seva destinació no podrà ser altra que
l’establerta per la Comissió Tècnica d’Experts constituïda a tals
efectes.
2. La Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement
Democràtics de les Illes Balears realitzarà en el termini de 12
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei un cens de
símbols, llegendes i mencions que han de ser retirats o
eliminats. Aquest serà presentat al Parlament i publicat en la
pàgina web creada a tals efectes.
Article 25
Retirada de símbols, llegendes i mencions franquistes
contraris a aquesta llei
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en
l'exercici de les seves competències, adoptaran les mesures
necessàries per procedir a la retirada o l'eliminació dels
elements contraris a la Memòria Democràtica de les Illes
Balears.
2. El Govern prendrà les mesures oportunes per garantir la
retirada d’escuts, insígnies, escultures, plaques i altres objectes
o mencions commemoratives realitzats amb la finalitat de
l’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, la
Guerra Civil i la repressió de la dictadura, sense perjudici de
les actuacions que les víctimes de la repressió, els seus
familiars o les entitats memorialistes puguin dur a terme.
3. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica inclourà en l'informe anual de seguiment previst
a l'article 31 d’aquesta llei un apartat específic sobre el
compliment de la retirada o l'eliminació dels elements contraris
a la Memòria Democràtica de les Illes Balears.
4. En el cas de béns inclosos al Catàleg General del Patrimoni
Històric de les Illes Balears, es requerirà, prèviament a
qualsevol intervenció sobre aquests, el compliment dels
requisits exigits en el Títol II de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
5. Quan els elements contraris a la Memòria Democràtica
estiguin col·locats en edificis de caràcter públic, les seves
institucions o les persones jurídiques titulars seran responsables
de la seva retirada o eliminació.
6. Quan els elements contraris a la Memòria Democràtica
estiguin col·locats en edificis de caràcter privat amb projecció
a un espai o ús públic, les persones propietàries seran
responsables de retirar-los o eliminar-los.
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7. En cas que es pogués considerar que concorren raons
artístiques o arquitectòniques per al manteniment dels elements
contraris a la Memòria Democràtica, es demanarà
l’assessorament tècnic de la Comissió Tècnica de Patrimoni
Històric dels consells insulars i de la Comissió Tècnica de
Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
8. No havent-se produït la retirada o eliminació dels elements
a què es refereix aquest article de manera voluntària, la
conselleria competent en matèria de Memòria Democràtica
incoarà d’ofici el procediment per a la retirada dels elements
esmentats.
9. La resolució per la qual s'acordi la retirada d’elements
contraris a la Memòria Democràtica recollirà el termini per
realitzar la retirada dels elements i serà executiva, sense
perjudici dels recursos que puguin interposar-se.
10. En tot cas, es donarà tràmit d’audiència als interessats per
un termini màxim de 15 dies hàbils. La resolució que finalitzi
el procediment haurà de dictar-se i notificar-se en el termini de
tres mesos comptats a partir del dia de l’acord d’inici.
Transcorregut aquest termini, es produirà la caducitat del
procediment.
11. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi procedit a la
retirada de tals elements, l’administració del Govern de les Illes
Balears o altra administració col·laboradora podrà efectuar la
retirada subsidiàriament.
Article 26
Anul·lació de distincions, nomenaments, títols i honors
institucionals
Les administracions públiques de les Illes Balears
procediran, en el termini d’un any a partir de la publicació
d’aquesta llei, a revisar i invalidar totes les distincions, els
nomenaments, els títols i els honors institucionals i d'altres
formes de reconeixement de persones que participaren en el
bàndol colpista o activament en la repressió durant la Guerra
Civil i la Dictadura franquista, i en aquest termini es procedirà
a realitzar les diligències oportunes que ho certifiquin.
Aquestes certificacions seran fetes públiques per les diferents
administracions i seran trameses al Govern d’Espanya.
Article 27
Privació d’ajudes i subvencions públiques
1. El Govern de les Illes Balears no subvencionarà, bonificarà
o prestarà ajudes públiques a aquelles persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, sancionades per resolució
administrativa ferma, d’acord amb el que estableix el títol VI
d’aquesta llei.
2. El Govern de les Illes Balears en cap cas no podrà atorgar
ajudes que tinguin per objecte la realització d’una activitat o el
compliment d’una finalitat que atempti, encoratgi o toleri
pràctiques contràries a la Memòria Democràtica contemplades
en el títol III d’aquesta llei.
3. En les bases de cadascuna de les convocatòries de les
subvencions públiques del Govern de les Illes Balears
s’incorporarà, com un supòsit de pèrdua del dret al cobrament
de la subvenció i del seu reintegrament, que la subvenció sigui

destinada a la realització d’una activitat o al compliment d’una
finalitat prohibida en el títol III d’aquesta llei.
TÍTOL IV
GARANTIES DE NO-REPETICIÓ
Article 28
Investigació científica i divulgació
Amb l’objecte d’avançar en l’estudi i el coneixement
científic de la Memòria Democràtica de les Illes Balears, el
Govern promourà projectes d’investigació i divulgació en què
podran participar les universitats, els centres de professors, les
entitats memorialistes i les associacions de víctimes de la
Guerra Civil i la Dictadura franquista de les Illes Balears, els
investigadors particulars, els partits polítics, els sindicats, les
fundacions i d'altres, d’acord amb el Pla Autonòmic de
Memòria i Reconeixement Democràtics.
Article 29
Actuacions en matèria de l’ensenyament no universitari
1. Per enfortir els valors democràtics, la conselleria competent
en matèria d'Educació promourà la inclusió de continguts i la
realització d'activitats curriculars i extracurriculars sobre la
Memòria Democràtica a l'Educació Secundària Obligatòria, el
Batxillerat i l'Ensenyament de Persones Adultes.
2. Amb l’objectiu de reforçar el professorat amb les eines
conceptuals i metodològiques adients, la Conselleria
d’Educació i Universitat incorporarà als plans de formació del
professorat l’actualització científica, didàctica i pedagògica en
relació amb el tractament escolar de la Memòria Democràtica
de les Illes Balears.
TÍTOL V
ACTUACIÓ I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Capítol I
Planificació i seguiment
Article 30
Comissió Tècnica
Democràtics

de

Memòria

i

Reconeixement

1. Dependent de la conselleria competent en matèria de
Memòria Democràtica es constituirà en el termini de tres mesos
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Comissió
Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics que tindrà
les següents funcions:
a) Impulsar i coordinar les actuacions de les associacions,
institucions acadèmiques i administracions o ens públics de les
Illes Balears o d’altres indrets de l’Estat, en compliment
d'aquesta llei i de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures
a favor de les persones que patiren persecució o violència
durant la Guerra Civil i la dictadura.
b) Elaborar els informes pel procediment d’inscripció dels
Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics.
c) Elaborar el Catàleg d'Espais i Itineraris de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears i fer-lo públic,
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pel seu coneixement i difusió. Per fer efectiva aquesta funció,
es coordinarà amb la Comissió Tècnica de Desapareguts i
Fosses prevista a la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la
recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil
i el franquisme.
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història contemporània, la filosofia o el dret amb la funció
d'assessorament i assistència tècnica.
Article 31
Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement Democràtics
i plans anuals

d) Col·laborar en la confecció del Cens de Víctimes.
e) Elaborar i aprovar el Pla Autonòmic de Memòria i
Reconeixement Democràtics.
f) Elaborar i aprovar els plans anuals.
g) Avaluar i fer els seguiments corresponents per a
l'aplicació d'aquesta llei així com participar en el
desenvolupament normatiu i en l’aprovació de les
recomanacions oportunes en matèria de Memòria Democràtica.
2. Les despeses derivades de les actuacions descrites en aquesta
llei seran a càrrec del Govern de les Illes Balears, d’acord amb
el pla anual elaborat i les disponibilitats pressupostàries. Les
altres administracions, institucions públiques i entitats privades
podran col·laborar-hi econòmicament a través dels convenis o
acords que es puguin establir.
3. La composició de la Comissió serà la següent:
a) El conseller o la consellera competent en matèria de
Memòria Democràtica, o la persona en qui delegui, que
presidirà la Comissió i la representarà davant les institucions,
administracions i entitats privades que desenvolupin les tasques
relacionades amb aquesta llei.
b) El director general o la directora general competent en
matèria de Memòria Democràtica, o la persona en qui delegui,
que suplirà la presidència de la Comissió en cas d'absència,
malaltia o vacant.

1. El Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement Democràtics
integrarà les accions específiques adreçades a la consecució
dels objectius d’aquesta llei.
2. El Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement Democràtics
té una vigència màxima de quatre anys, ha de ser avaluat cada
dos anys i, si escau, ha d’establir mesures correctores. També
es determinaran els recursos financers indicatius per a la seva
execució.
Article 32
Informe anual de seguiment de les actuacions en matèria de
Memòria i Reconeixement Democràtics
1. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica realitzarà anualment un informe de les actuacions
contemplades a l’article 31 anterior. L’informe contendrà un
apartat específic de les actuacions desenvolupades pels consells
insulars i els ajuntaments de les Illes Balears.
2. Per a l’elaboració de l’informe anual les conselleries i els
seus ens instrumentals col·laboraran amb la conselleria
competent en matèria de Memòria Democràtica, i li facilitaran
la informació necessària.
3. L’informe anual es trametrà a la comissió parlamentària
corresponent als efectes de la seva valoració.
Capítol II
Col·laboració i cooperació administrativa

c) Dues persones representants de la conselleria competent
en matèria de Memòria Democràtica.

Article 33
Col·laboració amb els consells insulars i les entitats locals

d) Una persona representant de cada un dels consells
insulars.

1. Els consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears
en l’exercici de les seves competències contribuiran a la
consecució dels objectius i les finalitats expressats en aquesta
llei.

e) Una persona representant de cada illa de les associacions
memorialistes i de víctimes que incloguin el desenvolupament
de les activitats regulades per aquesta llei entre les seves
finalitats estatutàries.
f) Dues persones proposades per la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB), en representació dels
ajuntaments.
g) Una persona designada per la direcció general competent
en matèria de Memòria Democràtica, que actuarà com a
secretària de la Comissió, amb veu i sense vot, qui farà les
convocatòries de les sessions, aixecarà les actes i, si escau,
estendrà certificacions dels acords adoptats.
h) Dues persones nomenades per la Universitat de les Illes
Balears.
i) La Comissió podrà convidar a formar-ne part, amb veu i
sense vot, a persones de reconegut prestigi en els camps de la

2. La conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica col·laborarà amb els consells insulars i les entitats
locals en l’impuls del coneixement, la commemoració, el
reconeixement, el foment i la divulgació de la Memòria
Democràtica.
3. El Govern de les Illes Balears establirà convenis de
col·laboració o altres fórmules de cooperació econòmica amb
els consells insulars i els ajuntaments a efectes d’impulsar els
objectius d’aquesta llei.
4. Quan un consell insular o una entitat local incompleixi les
obligacions recollides en aquesta llei, la conselleria competent
en matèria de Memòria Democràtica li recordarà el seu
compliment, i li concedirà un termini d’un mes a tal efecte. Si
transcorregut aquest termini l’incompliment persistia, la
conselleria adoptarà les mesures necessàries per al compliment
de l’obligació, establertes al procediment sancionador.
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TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR

Article 34
Règim jurídic

b) Incomplir l’ordre de retirada d’escuts, insígnies,
escultures, plaques i altres objectes o mencions, com la guia de
carrers, i altres inscripcions o elements, commemoratius o
d’exaltació, enaltiment individual o col·lectiu del franquisme,
dels seus dirigents o de les organitzacions que sustentaren el
règim dictatorial.

Les accions o omissions que suposin incompliment de les
obligacions establertes en aquesta llei seran sancionades
conforme a allò previst en aquest títol, sense perjudici d’altres
responsabilitats que poguessin concórrer.

c) La realització de qualsevol obra o intervenció en un espai
de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears
sense autorització.

Article 35
Responsables

Article 37
Agreujament de la qualificació

Seran responsables, com a autors, les persones físiques o
jurídiques que dolosament o imprudent realitzin accions o
omissions contràries a aquesta llei.

1. En cas de reincidència, les infraccions qualificades
inicialment com a lleus passaran a qualificar-se de greus i les
qualificades com a greus passaran a ser molt greus.

En el seu cas, seran responsables solidaris de les infraccions
previstes en aquesta llei aquelles persones que haguessin
ordenat o cooperat necessàriament en la realització de tals
accions o omissions.

2. Existirà reincidència quan en el termini d’un any es cometi
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi
estat declarat per resolució administrativa ferma.

Article 36
Infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) Impedir la visita pública als Espais de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
b) Fer cas omís a l’obertura d’arxius relacionats amb la
Guerra Civil i la Dictadura.

Article 38
Sancions
1. Les infraccions tipificades en aquesta llei es podran
sancionar amb sancions pecuniàries i no pecuniàries.
2. Les sancions pecuniàries consistiran en multes de quanties
compreses entre els següents imports en funció de la gravetat
de la infracció:
a) Per a infraccions molt greus: multa entre 10.001 i
150.000 euros.
b) Per a infraccions greus: multa entre 2.001 i 10.000 euros.

c) L’incompliment de requisits, obligacions o prohibicions
establerts en aquesta llei no tipificats a cap dels apartats
anteriors d’aquest article.
2. Són infraccions greus:
a) Incomplir la prohibició d’exhibir públicament escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions, com ara la guia
de carrers, i altres inscripcions o elements commemoratius o
d’exaltació o enaltiment individual o col·lectiu del franquisme,
dels seus dirigents o de les organitzacions que sustentaren el
règim dictatorial.
b) Les manifestacions o exhibicions per part de
representants públics i funcionaris de l'administració de la
comunitat autònoma que enalteixin o facin apologia del cop
militar de 1936, la Guerra Civil i la Dictadura.
c) Incomplir els deures de conservació i manteniment, així
com no col·laborar o entorpir en la gestió dels Espais de
Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.
3. Són infraccions molt greus:
a) La realització de danys a espais o mobiliari dels Espais
de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears.

c) Per a infraccions lleus: multa entre 200 i 2.000 euros.
3. Les no pecuniàries seran sancions accessòries i consistiran
en la pèrdua del dret a obtenir subvencions, bonificacions o
ajudes públiques en matèria de Memòria i Reconeixement
Democràtics per un període màxim de dos, tres o cinc anys en
cas d’infraccions lleus, greus o molt greus, respectivament, i en
el reintegrament total o parcial de la subvenció en matèria de
Memòria i Reconeixement Democràtics concedida. Per a la
imposició i la graduació d’aquestes sancions accessòries, caldrà
ajustar-se a la gravetat dels fets i a la seva repercussió, d’acord
amb el principi de proporcionalitat.
Article 39
Potestat sancionadora
1. Serà pública l’acció per denunciar les infraccions en matèria
de Memòria i Reconeixement Democràtics.
2. Les autoritats que tinguin coneixement d’actuacions que
puguin constituir infracció conforme al previst a aquesta llei,
estaran obligades a comunicar-ho a la conselleria competent en
matèria de Memòria Democràtica.
3. La incoació del procediment es realitzarà per acord de la
conselleria competent en matèria de Memòria Democràtica
d’ofici o a instància de part, en la forma que reglamentàriament
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es determini. Si no hi ha legislació específica aplicable, el
procediment per incoar i tramitar els expedients administratius
sancionadors ha de ser el que estableix el Decret 14/1994, de
10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment
que s’ha de seguir en l’exercici de la potestat sancionadora a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, o la norma que el
substitueixi, i també els principis que estableixi la legislació
bàsica estatal i autonòmica relatius al règim jurídic i al
procediment administratiu de les administracions públiques i
del sector públic.
4. Per a la imposició de les sancions establertes en aquest títol,
se seguiran les disposicions de procediment previstes en la
normativa, en matèria de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu sancionador.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
Desaparició de fons documentals i de béns
1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, es designarà, mitjançant l'Acord de la Comissió Tècnica de
Memòria i Reconeixement Democràtics, un comitè de feina que
realitzarà una investigació sobre la desaparició de fons
documentals públics i de béns destruïts, confiscats o robats a
les Illes Balears durant el període de Memòria Democràtica.
Les conclusions d’aquesta investigació seran públiques.
2. El Govern de les Illes Balears realitzarà les gestions
necessàries davant l’Administració de l’Estat per tal de
sol·licitar o aconseguir que la documentació relativa a la
Memòria Democràtica de les Illes Balears de titularitat estatal
passi a ser gestionada pel Govern de les Illes Balears, a
excepció dels arxius judicials que es regeixen per la seva
normativa específica.
3. El Govern de les Illes Balears impulsarà les mesures
necessàries, en col·laboració amb les administracions
públiques, per a la recuperació del Patrimoni Documental
vinculat a la Memòria Democràtica desaparegut, confiscat o
robat durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista, sense
perjudici del compliment de l’article 20 de la Llei 52/2007, de
26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i
s'estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura, sempre tenint
present el principi de la titularitat dels arxius.
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Comissió de Nacions Unides en el seu informe sobre persones
desaparegudes com de lesa humanitat, i dotarà de cobertura
jurídica, psicològica i assistencial a les víctimes.
Disposició addicional quarta
Recursos humans i materials
Per desenvolupar les polítiques i accions que preveu
aquesta llei, la conselleria competent en matèria de Memòria
Democràtica ha d’indicar, en la seva relació de llocs de treball,
la dotació de recursos humans i materials que afecti la prestació
dels serveis que desenvoluparan dites polítiques i accions.
Disposició addicional cinquena
Adaptació a les lleis bàsiques
1. Tots els registres oficials i procediments electrònics
d’inscripció previstos en aquesta llei es duran a terme d’acord
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. L’exercici de la potestat sancionadora es durà a terme
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i,
conseqüentment, s’aplicaran les reduccions de les quanties
previstes a l’article 85 de la Llei 39/2015.
Disposició addicional sisena
Relacions interadministratives
Les previsions establertes a l’article 15.3 d’aquesta llei no
afectaran els terrenys o immobles de titularitat estatal, que es
regeixen conforme als principis generals de les relacions
interadministratives previstos a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queden derogades totes aquelles disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior el contingut de les quals s’oposa al
que disposa aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS

Disposició addicional segona
Inscripció en el Registre Civil de la defunció de les víctimes
El Govern de les Illes Balears impulsarà la inscripció de
defunció de les víctimes desaparegudes, de conformitat amb el
que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2011,
de 21 de juliol, del Registre Civil.
Disposició addicional tercera
Desaparició forçada d'infants
El Govern de les Illes Balears en col·laboració amb altres
administracions i organismes, examinarà la desaparició forçada
d’infants durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista,
impulsarà els procediments legals que permeten investigar i
conèixer tota la veritat sobre aquests delictes qualificats per la

Disposició final primera
Modificació de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
subvencions
D’acord amb el previst en la Llei de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears, no podran ser
beneficiaris de subvencions durant un termini de cinc anys
aquelles persones físiques o jurídiques sancionades per
resolució administrativa ferma per atemptar, encoratjar o
tolerar pràctiques en contra de la Memòria Democràtica de les
Illes Balears.
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Disposició final segona
Adaptació legislativa
El Govern de les Illes Balears revisarà en el termini de dos
anys la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears,
i la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears,
així com la normativa en matèria d’ordenació del territori i
urbanisme, i el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment que s’ha de seguir en
l’exercici de la potestat sancionadora a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, per adaptar el seu contingut a aquesta llei.
Disposició final tercera
Desenvolupament reglamentari
S’habilita el Govern de les Illes Balears per dictar quantes
disposicions reglamentàries exigeixin l’aplicació i el
desenvolupament d’aquesta llei.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el pressupost de 2019 s’incrementin els recursos
destinats a la salut i la prevenció de riscos laborals i que aquest
increment no sigui inferior a l’increment que tinguin els
pressuposts.
4. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a analitzar amb cada un dels consells insulars conjuntament
amb els agents econòmics i socials la sinistralitat laboral de
cada illa i a prendre les mesures adequades per a la seva
reducció.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la pagina web de l’Observatori de Treball
de la Direcció General d’Ocupació i Economia, les dades de
sinistralitat laboral comparades amb les altres comunitats
autònomes, així com també desgranades per illes i sector
laboral.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el primer trimestre de l’any 2019, abans de
finalitzar la present legislatura, presenti al Parlament els
resultats fins a la data de l’Estratègia de Seguretat i Salut
Laboral 2016-2020 que va ser aprovada el 2015.

A la seu del Parlament, a 10 d'abril de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 27 de març de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2467/18, relativa a política general del Govern en
relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears, amb les
esmenes RGE núm. 2804/18 i 2803/18, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de març de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2320/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
pel que fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
Actuà com a interpelAlant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Serveis Socials i Cooperació. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

1. Havent transcorregut més de dos anys des de l’aprovació per
part del Consell de Salut Laboral de l’Estratègia de Seguretat
i Salut Laboral 2016-2020, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a analitzar els resultats de
les mesures que s'hi inclouen, així com també a incloure les
mesures correctores adients per tal de disminuir la sinistralitat
laboral a les Illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost, per al present any 2018, en
la quantia necessària per poder dur a terme les mesures
correctores adients a què fa referència el punt anterior.

Palma, 18 d'abril 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 27
de març de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2399/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi.
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Actuà com a interpelAlant la diputada Margaret Mercadal i
Camps 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, 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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sobre quin ha de ser el model de televisió pública, que contestà
la consellera de Cultura, Participació i Esports.
J) RGE núm. 2725/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria pública
adreçada a acreditar guies turístics, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
K) RGE núm. 2746/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a certificat de professionalitat
en vigilància i seguretat privada, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

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 20
de març de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 2729/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diversificació econòmica
i redistribució de la riquesa que genera el sector turístic, que
contestà la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i
Turisme.
B) RGE núm. 2721/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacte
educatiu, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
C) RGE núm. 2726/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de competitivitat
de la nostra destinació turística, que contestà la vicepresidenta
i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
D) RGE núm. 2728/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en millora i
reconversió d'establiments hotelers, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
E) RGE núm. 2717/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a dipòsits de CLH a Cala Major, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 2719/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a avançament de
les recuperacions extraordinàries de segon de batxillerat, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.
G) RGE núm. 2720/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a unitat de
Linfedema, que contestà la consellera de Salut.
H) RGE núm. 2727/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars, que contestà la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme.
I) RGE núm. 2731/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta

L) RGE núm. 2744/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions amb el
Govern de l'estat sobre el REB, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
M) RGE núm. 2718/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a control del transport pirata, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 2722/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla
d'habitatge estatal, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 18 d'abril 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 27
de març de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
O) 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, que contestà la
consellera de Presidència.
P) 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, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
Q) RGE núm. 2974/18, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació de
Quesería Menorquina, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.
R) 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, que
contestà la consellera de Salut.
S) RGE núm. 2978/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a interoperabilitat de la
recepta electrònica, que contestà la consellera de Salut.
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T) 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, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

U) 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, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
V) 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, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de març de 2018, rebutjà la Moció RGE núm. 2897/18, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a interconnexions del Pla
Hidrològic, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a
favor 25, vots en contra 31 i abstencions 0.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

W) RGE núm. 2980/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
mandats del Parlament, que contestà la consellera de
Presidència.
X) RGE núm. 3093/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del cap del
Servei Assistencial de la Gerència del Servei d'Urgències 061
adscrit a l'Ibsalut en el procés de subrogació de GSAIB, que
contestà la consellera de Salut.

A)

Y) RGE núm. 2955/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a impacte de la
Compilació de Dret Civil, que contestà la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques.

Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 4502/17, relativa a desenvolupament de l'article 88 bis
de la Llei de capitalitat de Palma (RGE núm. 1922/18).

Z) RGE núm. 2972/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Quesería
Menorquina, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de març de 2018, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, qui informà sobre
el tema indicat.

AA) 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, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

AB) 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, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AC) RGE núm. 2985/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en TIC
i competitivitat, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2748/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de març de 2018, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminar i
restringir els cablejats aeris, atesa l'absència d'aquesta diputada.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
•
B)
No-presa en consideració de la proposició de llei RGE
núm. 10096/17, de suport a la família i a la maternitat.
•
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2017, després del debat de totalitat corresponent,
no prengué en consideració, per 19 vots a favor, 31 en contra
i 5 abstencions, la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

•

Ordre de Publicació
C)

•

Declaració institucional pel 42 aniversari de la
República sahrauí.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2018, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

•

Declaració institucional pel 42 aniversari
de la República Sahrauí
El poble sahrauí celebra el quadragèsim segon aniversari de
la creació de l’Estat Sahrauí (RASD), després de superar amb
èxit les fases de la seva fundació, promoguda amb l’objectiu
d’aconseguir la llibertat i la sobirania sobre el seu territori.
Durant quatre dècades ha aconseguit consolidar una identitat
nacional pròpia, gràcies als sacrificis i a la unitat identitària del
seu poble.
Avui, més que mai, continua la lluita pels seus legítims
drets d’autodeterminació i independència, i rebutja l’ocupació
estrangera, la repressió i l’espoli dels seus recursos naturals.
El Tribunal Europeu de Justícia s’ha pronunciat sobre
l’acord pesquer entre el Marroc i la Unió Europea i ha
sentenciat que no és aplicable al Sàhara Occidental ja que
aquest territori no forma part del Regne del Marroc.

•

Per tot l’exposat, el Parlament de les Illes Balears:
Reafirma el seu suport al Front Polisario, únic i legítim
representant del Poble Sahrauí.
Insta les Nacions Unides a promoure, sense més dilació, la
solució per aconseguir el dret d’autodeterminació del Poble
Sahrauí, mitjançant la realització d’un referèndum lliure i

transparent, com a culminació de l’inacabat procés de
descolonització.
Exigeix al Marroc l’immediat alliberament de tots els
presoners polítics sahrauís i el cessament de la violació dels
drets humans en les seves presons i en els territoris ocupats
del Sàhara Occidental.
Sol·licita a la Missió de les Nacions Unides pel
Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) que
garanteixi i vetlli pels Drets Humans en els territoris
ocupats del Sàhara Occidental, obligacions reconegudes en
el Dret Internacional Humanitari referides als territoris
pendents de descolonització i sotmesos a ocupació
estrangera
Sol·licita al Govern espanyol que atorgui l’estatus
diplomàtic a la representació del Front Polisario a Espanya,
que reconegui la República Sahrauí Democràtica i que
promogui les iniciatives polítiques necessàries per tal
d’aconseguir l’autodeterminació del Poble Sahrauí en base
a la resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides i el seu Pla d’Arranjament, aprovats en 1991.
Denuncia l’espoli dels recursos naturals del Sàhara
Occidental per part del Govern del Marroc i exigeix el
compliment de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la UE a les empreses internacionals que operen
en aquest territori, així com el cessament immediat de
qualsevol activitat econòmica contrària als principis
internacionals i a la voluntat dels legítims representants del
Poble Sahrauí.
Encoratja el conjunt de la nostra ciutadania, les institucions
públiques, autonòmiques, insulars i locals de la nostra
comunitat autònoma a acompanyar el poble sahrauí en la
seva lluita per una pau justa, a intensificar les accions
solidàries, l’assistència humanitària i la cooperació, amb la
finalitat de preservar les conquestes socials, polítiques i
culturals aconseguides, especialment aquelles accions
dirigides a les dones i als infants sahrauís i a l’enfortiment
de les seves institucions democràtiques.

Ordre de Publicació
D)
Rebuig de la Proposició no de llei RGE núm. 668/18,
empatada en comissió.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 27 de
març de 2018, procedí a votar la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a assistència sanitària les 24 hores a Cala d'Or, atès el triple
empat produït a la Comissió de Salut en sessió de dia 28 de
febrer d'enguany. El resultat fou el rebuig de la dita proposició
no de llei per 27 vots a favor, 32 en contra i cap abstenció.

Aquesta decisió suposa una victòria moral per al poble
sahrauí, per a la RASD i per a les organitzacions que defensen
el dret d’autodeterminació sahrauí i que lluiten pel
reconeixement del principi de sobirania sobre els seus recursos
naturals.

•
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Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades sobre el règim d'incompatibilitats
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de la Sra. Margalida Cabrer i González i el Sr. Josep Ferrà
i Terrasa.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de 27 de
març de 2018, aprovà, amb el vot favorable dels 59 diputats,
l'Informe de la Comissió de l'estatut dels Diputats i les
Diputades esmentat a l'enunciat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14217/17, relativa a suport al col·lectiu docent i a la comunitat
educativa, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja els atacs i les
acusacions d’adoctrinament polític a l’alumnat fets recentment
al col·lectiu docent i a la comunitat educativa de les Illes
Balears i també del Principat i el País Valencià.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix i valora com a
imprescindible la tasca que realitzen els i les docents i la
comunitat educativa als centres educatius de les Illes.
A la seu del Parlament, 27 de març de 2018
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
10121/17, relativa a policia tutor, amb l'esmena RGE núm.
2758/18, i quedà aprovada la següent:

2.4. COMPAREIXENCES

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat i la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques a treballar de forma coordinada amb
els ajuntaments per regular el nombre mínim recomanat de
policies tutors en funció del nombre de centres escolars i del
nombre d’alumnat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat i la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques a treballar en l’elaboració d’un
programa d’actuació preventiva que s’apliqui amb igualtat a
tots els municipis de la nostra comunitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat i la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques a realitzar campanyes informatives
adreçades als ajuntaments sobre la tasca i els beneficis de la
figura del policia tutor per facilitar la seva presència i fomentar
aquesta figura a tots els ajuntaments.
A la seu del Parlament, 27 de març de 2018
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, sobre el compliment de la senda d'estabilitat
pressupostària per a l'any 2017 (RGE núm. 17673/17).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de 2018, tengué lloc
la compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques, qui, acompanyada dels directors generals de
Pressupost i Finançament i del Tresor, Política Financera i
Patrimoni, de l'interventor general de la CAIB, de la directora
de l'Agència Tributària de les Illes Balears, dels caps de
Gabinet i de Comunicació i dels assessors de Comunicació i
parlamentari, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Joan Huguet i Rotger i del Sr.
Antoni Llabrés i Fuster, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre 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 i els membres del Govern.
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A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març de
2018, tengué lloc la compareixença del Sr. 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 del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular
de dret penal de la Universitat de València, que informaren
sobre el tema indicat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Compareixença del Sr. Carles Manera i Erbina,
president del Consell Econòmic i Social, davant la Comissió
d'Economia, sobre el pla d'actuació per a 2018 del CES
(RGE núm. 1501/18).

E)
Compareixença del Sr. Guillem Ferrer, de la Sra. Pepita
Costa i Tur i del Sr. Enric Pozo i Mas, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports, sobre la seva visió i
opinions sobre 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".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de març de 2018,
tengué lloc la compareixença del Sr. Guillem Ferrer,
representant del moviment Poc a poc; de la Sra. Pepita Costa
i Tur, presidenta de la Confederació d'Associacions de Pares i
Mares de Balears (COAPA); i del Sr. Enric Pozo i Mas,
representant de la Unió de Cooperatives de Treball Associat
(UCTAIB), que informaren sobre el tema indicat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de març de 2018, tengué lloc la
compareixença del Sr. Carles Manera i Erbina, president del
Consell Econòmic i Social, que, acompanyat del secretari
general, de l'assessor econòmic, del cap d'UGE i de
l'encarregada de Comunicació d'aquest Consell, informà sobre
el tema indicat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, en
sessió de dia 15 de març de 2018, procedí a l'elaboració del
dictamen de la proposició de llei esmentada.

D)
Compareixença del Sr. José Díaz i Cappa, de la Sra.
Susanna Moll i Kammerich i de la Sra. Júlia Muñoz i
Ametller, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la seva visió i opinions sobre 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".
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març de 2018,
tengué lloc la compareixença del Sr. José Díaz i Cappa,
representant de la Fiscalia de Menors; de la Sra. Susanna Moll
i Kammerich, regidora d'Educació de l'Ajuntament de palma;
i de la Sra. Júlia Muñoz i Ametller, representant de l'Assemblea
0-3, que informaren sobre el tema indicat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Proclamació de secretari de la Comissió de Salut.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de març de 2018, quedà proclamat secretari
de la dita comissió, per assentiment, el diputat Carlos Saura i
León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

•

Incloure la perspectiva de gènere en les accions
esmentades.

C)
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Aprovació de les propostes redactades per la Ponència
d'estudi per a la regularització dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de març de 2018, quedaren aprovades per
unanimitat les propostes esmentades, que es transcriuen a
continuació:

Ordre de Publicació
D)
Proclamació de secretari de la Comissió de Salut.

1. Qualsevol iniciativa de regulació del consum de cànnabis ha
de desplegar-se des de la prudència i el reconeixement del
problema de salut pública que representa el consum i la
incidència d’aquesta substància, especialment entre els joves.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de març de 2018, quedà proclamat
secretari de la dita comissió, per assentiment, el diputat Carlos
Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

2. Pel que fa a l’ús terapèutic del cànnabis, es proposa a les
administracions competents (Ministeri de Sanitat, Conselleria
de Salut i Universitats) que fomentin la recerca i l’avaluació de
l’evidència científica pel que fa al cànnabis i els derivats
sintètics cannabinoides.

Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. Es proposa al Govern de les Illes Balears que informin i
formin els professionals sanitaris pel que fa a aquestes
substàncies i els seus derivats.
4. Instam el Congrés de Diputats a constituir una ponència que
estudiï la viabilitat de la regulació integral responsable del
cànnabis i dels CSC, i a procedir si fos el cas a les
modificacions normatives pertinents d’acord amb allò expressat
a les recents sentències del Tribunal Constitucional.
5. S’insta el Govern de les illes Balears i els ajuntaments a
coordinar-se pel que fa a les competències relacionades amb les
activitats dels CSC.
6. Així mateix, el Parlament insta els CSC (i les federacions o
xarxes existents) a elaborar i promoure codis de bones
pràctiques amb col·laboració estreta amb els Ajuntaments i
Conselleria de Salut pel que fa a la prevenció d’addiccions, el
consum responsable i la reducció de riscos.
7. S’insta el Govern de les Illes Balears a què la Llei Balear
d’Addiccions inclogui les línies generals de les polítiques
públiques de prevenció de consum de cànnabis i d’altres
drogues, especialment les adreçades als i les joves.
8. Es trasllada al Govern de les Illes Balears la proposta de
continuar o iniciar, si escau, les següents accions en l’àmbit de
les polítiques de salut pública:
• Estratègies educatives de prevenció per a menors i
adolescents tant a les escoles com a l’àmbit informal, així
com programes i recursos informatius i formatius per a les
famílies.
• Estratègies informatives sobre consum responsable
adreçades a persones adultes.
• Programes de reducció de risc i de danys, per a persones
consumidores.
• Programes de formació i planificació als recursos
assistencials pel que fa a problemes relacionats amb el
consum de cànnabis.
• Accions de formació i planificació amb els CSC pel que fa
als problemes associats al consum.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 d'abril de 2018, d'acord amb els articles 130 i següents
i 100 i 101 del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, de modificació del Decret 100/2010, de
27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització
sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i el
funcionament del registre de centres, serveis i establiments
sanitaris de les Illes Balears, a tramitar pel procediment
d'urgència.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
El Grup Parlamentari Podem Illes Balears, d'acord amb els
articles 130 i següents del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta la proposició de llei següent perquè sigui
tramitada pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La urgència d'aquesta
tramitació ve motivada perquè de no existir el recurs els
ciutadans quedarien sense cobertura i en una situació de
vulnerabilitat greu.
Exposició de motius
L'Hospital residència assistida Cas Serres és el recurs
sociosanitari que es presta als ciutadans de l'illa d'Eivissa i
ofereix serveis personalitzats, amb coordinació i coparticipació
de les administracions públiques. És l'únic centre d'aquestes
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característiques i recurs a tota illa d'Eivissa que presta el
control i el seguiment de patologies clíniques complexes i
cròniques amb coordinació amb el centre sanitari de referència,
amb una atenció sanitària i social rehabilitadora i de qualitat,
promovent l'autonomia i la dignitat humana.
És un recurs públic, únic i imprescindible amb molta
demanda de mitjana i llarga estança tant per a persones amb
malalties cròniques i convalescència i de complexitat social,
per tant la urgència d'aquesta tramitació ve motivada perquè de
no existir el recurs els ciutadans quedarien sense cobertura i en
una situació de vulnerabilitat greu.
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modificacions introduïdes a la Llei 5/2017, relatives a
l'article 17.4 i 17.5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Com incorpora el Programa Anual d'estadística 2018 les
modificacions introduïdes a la Llei 5/2017, de 25 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de
les Illes Balears, relatives a l'article 17.4 i 17.5?

Article 1
S'afegeix un segon paràgraf a la disposició transitòria
segona del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula
el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres,
serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears, amb el
següent text:
"Pel que fa a l'illa d'Eivissa i al seu Hospital residència
assistida Cas Serres, atès que és l'únic centre que presta
servei hospitalari de mitja i llarga estada al territori insular
i per tal de garantir aquests serveis essencials, queda
exceptuat de l'esmentada obligació d'adaptació així com del
que es disposa a l'article 3.a.1 del Decret 163/1996, de 26
de juliol de 1996, i a l'article 1.2 de l'Ordre de la
Conselleria de Sanitat i Consum de 19 de desembre de 2000
per la qual s'estableixen les condicions, els requisits i els
procediments d'autorització per a la creació, la modificació,
el trasllat i el tancament dels hospitals, respecte que els
hospitals han d'estar ubicats en un immoble d'ús
exclusivament sanitari."

Palma, a 9 d'abril de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 3539/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a com
incorpora el Programa Anual d'Estadística 2018 les
modificacions introduïdes a la Llei 5/2017, relatives a
l'article 23.2.a) i 23.2. b).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Com incorpora el Programa Anual d'estadística 2018 les
modificacions introduïdes a la Llei 5/2017, de 25 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de
les Illes Balears, relatives a l'article 23.2.a) i 23.2.b)?

Palma, 13 d'abril de 2018
Els diputats
Aitor Morrás i Alzugaray
Marta Maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 9 d'abril de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

C)

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 d'abril de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3538/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a com
incorpora el Programa Anual d'Estadística 2018 les

RGE núm. 3574/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació
econòmica pel concepte d'hospital en relació amb l'Hospital
Residència Assistida Cas Serres d'Eivissa.
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.
Rep el Govern de les Illes Balears del Govern central
alguna aportació econòmica pel concepte d'hospital en relació
amb l'Hospital Residència Assistida Cas Serres d'Eivissa?
Quina ha estat la darrera data i la quantitat en què s'ha rebut
aquesta aportació?
Palma, a 10 d'abril de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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D)
RGE núm. 3631/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnics de
salut laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria.
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 tècnics de salut laboral té actualment la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria?
Palma, a 10 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quantes obres de construcció s'han visitat a Menorca el mes
de març de 2018 per tècnics de salut laboral?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 3635/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
construcció visitades a Eivissa el mes de març de 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.
Quantes obres de construcció s'han visitat a Eivissa el mes
de març de 2018 per tècnics de salut laboral?

E)
RGE núm. 3632/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
construcció visitades a Formentera el mes de març de 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.
Quantes obres de construcció s'han visitat a Formentera el
mes de març de 2018 per tècnics de salut laboral?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

F)
RGE núm. 3633/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
construcció visitades a Mallorca el mes de març de 2018.

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 3636/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Mallorca el mes de gener de
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.
Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Mallorca durant el mes de gener de 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.
Quantes obres de construcció s'han visitat a Mallorca el mes
de març de 2018 per tècnics de salut laboral?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 3634/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
construcció visitades a Menorca el mes de març de 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.

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

J)
RGE núm. 3637/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Mallorca el mes de febrer de
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.
Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Mallorca durant el mes de febrer de 2018?
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Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

K)

N)

RGE núm. 3638/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Mallorca el mes de març de
2018.

RGE núm. 3641/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Menorca el mes de març de
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.

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.

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Mallorca durant el mes de març de 2018?

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Menorca durant el mes de març de 2018?

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)

O)

RGE núm. 3639/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Menorca el mes de gener de
2018.

RGE núm. 3642/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Eivissa el mes de gener de
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.

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.

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Menorca durant el mes de gener de 2018?

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Eivissa durant el mes de gener de 2018?

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)

P)

RGE núm. 3640/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Menorca el mes de febrer
de 2018.

RGE núm. 3643/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Eivissa el mes de febrer de
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.

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.

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Menorca durant el mes de febrer de 2018?

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Eivissa durant el mes de febrer de 2018?
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Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)

T)

RGE núm. 3644/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Eivissa el mes de març de
2018.

RGE núm. 3647/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Formentera el mes de març
de 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.

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.

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Eivissa durant el mes de març de 2018?

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Formentera durant el mes de març de 2018?

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)

U)

RGE núm. 3645/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Formentera el mes de gener
de 2018.

RGE núm. 3659/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges de
protecció oficial de Sant Ferran a Formentera.

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.
Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Formentera durant el mes de gener de 2018?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

S)
RGE núm. 3646/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el sector de la construcció a Formentera el mes de febrer
de 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.
Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i/o ens
instrumentals que en depenen, en el sector de la construcció a
Formentera durant el mes de febrer de 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 és el nombre d'habitatges en règim de lloguer que a
dia d'avui no han estat assignats i per quin motiu?
Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

V)
RGE núm. 3660/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oficina de l'IBAVI
a Formentera.
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 s'ha reduït a només un dia per setmana
l'horari d'atenció presencial de l'oficina de l'IBAVI a
Formentera?
Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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W)
RGE núm. 3661/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret de transport
marítim.
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Podran les persones que obtinguin el grau d'infermeria el
proper mes de juny presentar-se al concurs oposició per a
personal d'infermeria convocat el passat 10 d'abril?
Palma, a 18 d'abril de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

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.

Ordre de Publicació
En quin moment es farà públic el contingut del primer
esborrany del decret de transport marítim que el Govern va
licitar a final de l'any 2017 per a la seva redacció?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 d'abril de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

X)

B)

RGE núm. 3662/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç del servei
d'urgències a l'Hospital de Formentera.

RGE núm. 3738/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a capacitat de càrrega de les carreteres.

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 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En què consistirà el servei de reforç d'urgències de
l'Hospital de Formentera per a l'estiu 2018?

Té clar ja el Govern quina és la capacitat de càrrega de les
carreteres de les Illes Balears?

Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 17 d'abril de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
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 18 d'abril de 2018, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

RGE núm. 3739/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a instal·lacions de temporada a les platges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Autoritzarà el Govern a les platges les instal·lacions de
temporada que sol·licitin els ajuntaments?

Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 17 d'abril de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

A)
RGE núm. 3700/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
possibilitat de les persones que obtinguin el grau
d'infermeria el proper juny de presentar-se al concurs
oposició per a personal d'infermeria.
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.

D)
RGE núm. 3740/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
accions per potenciar i promoure el producte autòcton i
emblemàtic 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
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines accions té previst impulsar el Govern per potenciar
i promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes
Balears?
Palma, a 17 d'abril de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 3741/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tot inclòs.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 18 d'abril de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

H)
RGE núm. 3744/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a activitat de
l'Oficina anticorrupció.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, quina opinió li mereix l'activitat
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears?
Palma, a 18 d'abril de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Complirà el Govern de les Illes Balears el seu compromís
de regular el tot inclòs durant aquest semestre?
I)
Palma, a 18 d'abril de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

F)
RGE núm. 3742/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a unitat de Linfedema.
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 3745/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a declaracions del president d'Autoritat Portuària.
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està el Govern de les Illes Balears d'acord amb les
declaracions de dia 15 d'abril de 2018 del sr. Joan Gual de
Torrella, president de l'Autoritat Portuària, sobre la saturació
turística?
Palma, a 18 d'abril de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

A què s'han destinat els 30.000 euros aprovats al pressupost
de 2016 per finançar la unitat de Limfedema?
Palma, a 18 d'abril de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

J)
RGE núm. 3751/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs de cans a les
guardes d'ovelles.

G)
RGE núm. 3743/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
seguretat dels treballadors d'Ibanat a la campanya contra
incendis.

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

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

Pensa el Govern adoptar mesures que resultin més eficaces
que les actuals per evitar els atacs de cans a les guardes
d'ovelles?

Creu el conseller de Medi Ambient que els treballadors
d'Ibanat tenen les adequades condicions laborals per encetar
amb seguretat la campanya contra incendis que està a punt de
començar?

Palma, a 17 d'abril de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
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K)
RGE núm. 3752/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recursos suficients per a Educació i Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que Educació i
Salut compten amb els recursos suficients per assolir els seus
objectius?
Palma, a 17 d'abril de 2018
El diputat
Antoni camps i Casasnovas

L)
RGE núm. 3753/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per disminuir el fracàs escolar a les Illes Balears.

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Consellera de Cultura, Participació i Esports, què es
valorarà més en els candidats a la borsa de treball de
l'Orquestra Simfònica, l'excel·lència o tenir el B2 de català?
Palma, a 17 d'abril de 2018
La diputada
Sara Ramon i Roselló

O)
RGE núm. 3756/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del codi ètic del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern que està complint el seu codi ètic?

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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures s'estan adoptant per disminuir les xifres de
fracàs escolar de les Illes Balears?
Palma, a 17 d'abril de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

M)
RGE núm. 3754/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
instal·lacions del CEIP Ses Planes.
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Palma, a 17 d'abril de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

P)
RGE núm. 3757/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les carreteres de les Illes Balears.
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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Presidenta, quina opinió li mereix que el Consell de
Mallorca afirmi que les carreteres ja estan al límit el mes d'abril
i que l'estiu pot ser caòtic?
Palma, a 17 d'abril de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Comptarà el CEIP Ses Planes amb les noves instal·lacions
anunciades per poder escolaritzar els infants per al curs 20182019?
Palma, a 17 d'abril de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

N)
RGE núm. 3755/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració dels candidats a la borsa de treball de l'Orquestra
Simfònica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 d'abril de 2018, admeté a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió esmentada següents.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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D)

A)
RGE núm. 3652/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
destinació de l'increment de 0,5 M d'euros, acordat en
aquest concepte en els pressuposts de la CAIB per a 2018,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
A quines inversions en concret es té pensat destinar
l'increment de 0,5 M d'euros, acordat en aquest concepte en els
pressuposts de la CAIB per a 2018?

RGE núm. 3655/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa ala millor
promoció de la realitat cultural local i regional, davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina valoració fa el Sr. Director de l'EPRTVIB que tres de
cada quatre ciutadans de les nostres illes consideren que la seva
televisió autonòmica és la que millor promociona la realitat
cultural local i regional?
Palma, a 10 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan

Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró
E)
B)
RGE núm. 3653/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixements
a la qualitat d'IB3 Ràdio, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 3656/18, del diputat Antoni Reus i Darder,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
participació paritària en els programes, davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

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

Com valora el Sr. Director General els reconeixements a la
qualitat dels programes d'IB3 Ràdio?

Considera que es fan els esforços necessaris per tal que a
IB3 Ràdio i a IB3 Televisió hi hagi una representació paritària
en els convidats que intervenen als programes?

Palma, a 10 d'abril de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

Palma, a 12 d'abril de 2018
El diputat
Antoni Reus i Darder

C)
RGE núm. 3654/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
per a IB3 del presumpte frau de "La Rueda", davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

F)

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

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

Quines conseqüències pot tenir per a IB3 el presumpte frau
de "La Rueda"?

Quins ingressos per publicitat s'han obtingut des que s'ha
reforçat el departament de publicitat i màrqueting?

Palma, a 10 d'abril de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 3663/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per
publicitat, davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 12 d'abril de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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G)

J)

RGE núm. 3665/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex
d'audiència i pressupost, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

RGE núm. 3670/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a sous dels treballadors, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Com explica que televisions autonòmiques amb menys
pressupost que IB3 tenguin índexs d'audiència notablement
superiors?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Considera adequats el director general els sous mileuristes
de moltes de les persones que treballen a les instal·lacions
d'IB3?

Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

Palma, a 12 d'abril de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

H)
RGE núm. 3666/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
filtració d'un vídeo intern que acabà a les xarxes socials,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quines mesures s'han adoptat davant la filtració del vídeo
intern, que no va ser emès per IB3 però que acabà a les xarxes
socials?

K)
RGE núm. 3671/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a externalització de serveis, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quines actuacions es duen a terme per evitar la continuïtat
de l'externalització dels serveis informatius de l'Ens?
Palma, a 12 d'abril de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

I)
RGE núm. 3667/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte de serveis d'enregistraments amb dron, davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 d'abril de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A què respon el contracte de serveis d'enregistraments amb
dron?
A)
Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la llei de contractació de crèdits
immobiliaris, davant la Comissió d'Economia.
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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'Economia.

immobiliari per la contractació d’assegurances
complementàries amb entitats diferents a les prestatàries.
Palma, a 12 d'abril de 2018
El diputat
Enrique Casanovas i Peiró
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

El novembre de 2017 es va produir el registre del Projecte
de llei reguladora de la contractació de crèdits immobiliaris, on
s’estableixen les condicions i les diferents clàusules de
contractació d’aquests tipus de préstecs hipotecaris.
En aquest projecte de llei s’estableixen també els diferents
requisits i els condicionaments establerts a l’hora de constituir
préstecs hipotecaris tant per poder constituir aquests tipus de
crèdits com les garanties establertes per poder garantir la
viabilitat econòmica i financera i de les garanties que
minimitzin els riscs assumits per les entitats creditores.
En aquest projecte de llei, a l'article 15, s’estableixen les
condicions de la contractació de les diferents assegurances per
donar cobertura a possibles incidències durant la vida del
préstec hipotecari. Aquest article estableix la prohibició de la
venda vinculada entre diferents productes de crèdit hipotecari
i assegurances de diferents tipus.
Resulta imprescindible millorar les condicions de
contractació de crèdits hipotecaris ,ja que, en la majoria dels
casos, aquelles persones que decideixen comprar un immoble
mitjançant un crèdit hipotecari, es troben en situació de feblesa
davant les entitats prestatàries, les quals moltes vegades han
aprofitat aquesta posició preponderant per imposar condicions
que moltes vegades han estat catalogades d’abusives. Ara, amb
la modificació d’aquesta llei ens hem d’assegurar de reduir
aquestes situacions de desavantatge i hem de vetllar perquè les
persones o entitats tomadores del crèdit puguin beneficiar-se
d’aquelles ofertes amb més avantatges que puguin existir en el
mercat i es pugui fer valer la situació de lliure mercat, evitant
situacions de caràcter abusiu o de preponderància.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a assegurar que en la constitució de préstecs hipotecaris
s’acceptin les pòlisses alternatives a les ofertes per l’entitat
prestamista.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que s’estableixi de manera taxativa que l’entitat concessionària
del crèdit no cobrarà cap tipus de comissió per les anàlisis de
les diferents pòlisses presentades pel contractant del préstec.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure modificacions al projecte per facilitar que les
assegurances contractades al moment de signar un préstec
hipotecari tenguin un caràcter “anual i renovable” i no siguin de
pagament únic ni de llarg termini ( 5 o més anys) durant la vida
del préstec hipotecari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure al projecte de llei aquells canvis per assegurar que no
es modificaran o empitjoraran les condicions del crèdit

B)
RGE núm. 3673/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i
MÉS per Menorca, relativa a equiparació de les tarifes de
les línies interurbanes de bus i metro de Palma per al
conjunt dels residents de Palma, Formentera, Eivissa i
Menorca, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
El passat mes de novembre de 2016, el Parlament de les
Illes Balears aprovà la modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma, amb la incorporació d'una
nou article, el 88bis, relatiu a mesures i avantatges específics
pel que fa al transport públic per als ciutadans i les ciutadanes
de les illes de Formentera, Eivissa i Menorca. Aquesta
disposició fou incorporada mitjançant una esmena conjunta de
les formacions MÉS per Menorca, Gent per Formentera i PSIB.
En la pràctica, el nou article suposa el reconeixement del
dret dels residents de les illes de Formentera, Eivissa i Menorca
a l'obtenció dels mateixos descomptes que són d'aplicació als
residents de la ciutat de Palma quan es desplacen en qualsevol
dels mitjans de transport públic interurbans disponibles a la
ciutat.
L'esperit dels canvis introduïts en la modificació de la llei
té per objecte facilitar l'extensió i l'apropament dels serveis
administratius, sanitaris i d'altra índole que tenen la seva seu a
la ciutat de Palma en tant que capital administrativa de la nostra
comunitat autònoma, així com també l'avanç en la disminució
dels efectes de la doble i triple insularitat que en matèria de
transports afecta de forma negativa la ciutadania resident a les
Pitiüses i Menorca.
L'anunci fet pel Govern el passat mes de març pel que fa les
negociacions amb l'Empresa Municipal de Transport de Palma,
EMT, i la imminent signatura d'un conveni per fer efectiu el
desplegament de la llei en aquesta matèria, farà possible que en
el present any els estudiants universitaris i de cicles de
formació professional amb residència a les illes de Formentera,
Eivissa i Menorca puguin accedir al transport públic amb la
mateixa targeta ciutadana i les mateixes condicions que
qualsevol dels residents de Palma. En canvi, per a la resta de
residents d'aquestes illes, l'equiparació tarifària als residents de
Palma es limitarà únicament a la línia coneguda com L1 que
enllaça l'aeroport i el port de Palma amb el centre de la ciutat.
És el deure del Govern de les Illes Balears, atenent el fet
singular i diferencial de cadascuna de les illes, i en base als
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principis rectors de l'activitat pública previstos a l'Estatut
d'Autonomia, vetllar per un major i millor desplegament de la
llei de capitalitat de cara a l'horitzó 2019, fent possible que
l'equiparació de tarifes esmentada pel que fa al transport
interurbà de Palma sigui d'aplicació a la totalitat de les línies de
bus i metro que connecten la ciutat, sense diferenciacions entre
els usuaris que són estudiants i la resta. En aquest sentit convé
fer referència al contingut del dit article 88 bis que diu
literalment:
“Atesa la consideració de la seva doble i triple insularitat i
en el marc dels acords econòmics entre el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma que es derivin del
desenvolupament d’aquesta llei, s’han de garantir, en tot cas
i com a mínim, per als residents de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, les mateixes condicions establertes per a les
persones residents a Palma, quant a tarifes i abonaments per
a l’accés a la ciutat des del port i des de l’aeroport. Així
mateix, els estudiants universitaris i de cicles de formació
professional amb residència a Menorca, Eivissa i
Formentera han d’accedir al transport públic en les
mateixes condicions que els residents a Palma.”
De la lectura d'aquest article es desprèn que l'ampliació de
les bonificacions que actualment són d'aplicació als residents
de Palma, podrà ser d'aplicació a un nombre major d'usuaris i
fer-se extensiva a noves rutes donat que es tracta d'una potestat
del govern autonòmic. És per això que les formacions que
subscrivim aquesta proposició consideram necessari avançar en
l'equilibri territorial entre illes mitjançant una eina com és la
igualtat tarifària en el transport públic reduint les escletxes
pròpies de la insularitat, i en l'acompliment dels Acords de
governabilitat signats a l'inici d'aquesta legislatura.
Finalment, amb l'objecte de complementar aquesta
iniciativa, consideram necessari que el Govern doni
compliment a l'anunci que va fer el passat mes de febrer de
2017 relatiu a la posada en servei de la línia directa de bus
entre l'aeroport de Palma i l'Hospital Son Espases, tot atenent
les necessitats específiques i singulars dels pacients i
acompanyants de Formentera, Eivissa i Menorca que es
desplacen a la capital per rebre tractaments mèdics, i que de
forma injustificada paguen un preu molt superior a la quantitat
que l'Ibsalut els abona en concepte d'indemnitzacions per
transport terrestre.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a:
1. Iniciar les negociacions per fer possible l'equiparació de
tarifes bonificades dels usuaris del transport públic interurbà
dels residents de Palma i les del conjunt dels residents de
Formentera, Eivissa i Menorca, fent-les extensives també a la
totalitat de rutes que transcorren dins el municipi de Palma a
partir de gener de 2019.
2. Iniciar les accions que dins els present any permetin posar en
servei la ruta que ha d'enllaçar de forma directa l'aeroport de
Palma amb l'Hospital Son Espases, tal i com es va anunciar per
part del Govern el passat mes de febrer de 2017.
Palma, a 12 d'abril de 2018
Els portaveus
Sílvia Tur i Ribas
Nel Martí i Llufriu
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C)
RGE núm. 3674/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a impuls a l'estació d'investigació de Can Marroig
a l'illa de Formentera com a centre de referència a Balears
per a l'estudi i la conservació de la posidònia, davant la
Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
De la cobertura total d'aquest hàbitat a l’Estat espanyol,
considerat prioritari per la Directiva 92/43/CEE, un 50% es
troba en aigües de la mar balear i es localitza majoritàriament
en àrees incloses a la Xarxa Natura 2000.
La nostra comunitat autònoma té competències exclusives
en matèria de protecció del medi ambient, ecologia i espais
naturals protegits, sense perjudici de la legislació bàsica de
l'Estat, com també en normes addicionals de protecció del medi
ambient.
La majoria d'estudis sobre l'estat de conservació de la
posidònia a les Illes Balears es començaren a fer a partir de
l'any 2000, moment en què es posà en marxa la Xarxa de
Vigilància Ambiental de les praderies de posidònia, o el servei
de monitorització de l'IMEDEA-CSIC amb un total de
vint-i-dos punts de seguiment. Així mateix, també fou aquest
any quan es crearen les tres primeres reserves marines al nostre
arxipèlag i es realitzaren les primeres cartografies bionòmiques
amb un considerable grau de detall.
En els darrers anys l'esforç de l'administració autonòmica
pel que fa a la protecció efectiva de la posidònia ha suposat un
avanç important en la seva conservació, i un bon exemple en
són el Projecte europeu Life Posidonia engegat l'any 2001, els
projectes de les institucions públiques de recerca de la UIB i
l'IMEDEA-CSIC, o d'altres impulsats per l'Institut Espanyol
d’Oceanografía a les Illes Balears (IEO). Aquestes accions
però, han estat complementades amb d’altres centrades en la
creació del servei de fondeig regulat mitjançant boies de baix
impacte, i el servei d'assistència al fondeig en aquells indrets
més vulnerables. En darrer terme, el govern autonòmic treballa
en la tramitació de la fase última del decret, pioner a l'Estat
espanyol, de protecció de la posidònia.
Però, malgrat tots els esforços, són cada cop més els
impactes que comprometen l'estat de conservació favorable
d'aquesta espècie, fet que a l’any 2011 va motivar la seva
inclusió en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció
especial i en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades.
Com ja hem indicat anteriorment, en resposta a aquesta
circumstància han estat nombrosos els avanços fets fins
aleshores, i per aquest motiu entre d’altres hi ha una major
consciència social, política, i també per part de l’àmbit
científic, sobre la necessitat de consolidar els programes de
seguiment de l’estat de conservació d’aquesta espècie i
impulsar-ne de nous. Per aquest motiu consideram que aquesta
tasca es podria realitzar d'una manera més eficient a partir de
la creació d’un centre permanent de recerca que sigui el
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referent a tota la Unió Europea en matèria d’estudi de la
posidònia oceànica i de la resta de fanerògames marines.
La nostra formació considera que cal un compromís a curt,
mig i llarg termini per part de l'administració autonòmica que
faci possible la posada en funcionament efectiva de l’estació
científica de Can Marroig a Formentera, amb la vocació que
esdevengui un espai permanent de monitorització i estudi de
l'evolució de la posidònia, dels impactes que l’activitat humana
suposen sobre aquest hàbitat i de les eines innovadores que
facin possible un millor estat de conservació de l'espècie.

D)
RGE núm. 3678/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rescat del túnel de Sóller, 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.
Exposició de motius

Aquesta tasca, en la mesura que correspon al Govern de les
Illes Balears, i també en els casos que correspon a
l’administració estatal, ha de tenir per objecte prioritari
l’elaboració d’estudis de diagnosi sotmesos a l’actualització i
la revisió permanents, que permetin dirigir les accions
prioritàries de conservació de la posidònia i dels hàbitats
marins més sensibles al conjunt de l’arxipèlag.
Can Marroig és una de les estacions d’investigació
gestionades pel Govern de les Illes Balears que forma part de
la Xarxa d’estacions científiques que es constituí l’any 2003
juntament amb la Jaume Ferrer a Menorca i la del Far de Ses
Salines a Mallorca.
Per aquests motius, i tenint en compte l'aposta decidida del
Govern de les Illes Balears per impulsar la creació de noves
estacions d’investigació del medi marí a través de la Direcció
General d’Innovació i Recerca, com és el cas de la de Cabrera,
traslladam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a:
1. Avaluar les condicions d’habitabilitat amb què es troba
actualment l’estació científica de Can Marroig per tal de
procedir, si s’escau, a rehabilitar i equipar els espais que
requereixin millores al llarg de 2018 i primer trimestre de 2019.
2. Dinamitzar i convertir l’estació d’investigació de Can
Marroig en el centre de referència a les Illes Balears per a la
realització d'estudis vinculats a la protecció de la posidònia,
promovent la signatura de convenis i acords amb les
institucions científiques més representatives en l’àmbit de la
recerca i la conservació dels hàbitats marins, i especialment,
amb aquelles especialitzades en l’estudi permanent de la
posidònia i del conjunt de les fanerògames marines.
3. Promoure la participació dels estudiants de primària i
secundària de l’illa de Formentera, així com de la resta d'illes,
en els diferents projectes d’investigació que es realitzin en
aquest àmbit territorial, donant-los a conèixer la importància
d'aquest hàbitat per al manteniment del nostre litoral.
Palma, a 12 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

El Ple del Consell insular de Mallorca va aprovar, el passat
dia 2 d’agost, la resolució del contracte del túnel de Sóller per
un import de 17,4 milions d’euros. La Compañía Concesionaria
del Túnel de Sóller, SA, per tant, rebrà aquest import just cinc
anys abans que aquesta concessió expiri.
El Consell insular de Mallorca, a part dels 17,4 milions
d’euros que pagarà a la concessionària pel rescat, haurà
d’assumir també les despeses de manteniment d’aquesta
infraestructura dels cinc anys que quedaven per concloure la
concessió. En total, el desemborsament que haurà de fer el
Consell de Mallorca serà de l’ordre dels 21 milions d’euros, a
més del que puguin afegir els tribunals, donat que la
concessionària ja ha anunciat que acudirà a la via judicial
perquè entén que el rescat hauria de ser de 13 milions
addicionals.
És evident, per tant, que aquesta decisió, que té un fort
component populista, no ha sortit gratis als ciutadans. De fet,
des de l’any 2003 el peatge ja era gratuït per als habitants de
Sóller i d’altres pobles de la zona. Donat que dels 9.000
vehicles que passen diàriament pel túnel de Sóller, la immensa
majoria són de turistes, llavors la decisió d’eliminar el peatge
beneficia fonamentalment aquests.
Fins ara pagaven els usuaris del túnel, llevat dels residents
de Sóller i pobles propers. Ara, amb el rescat, tots els habitants
de Mallorca hauran pagat, siguin o no usuaris del túnel. Alguns
ja parlen que la foto realitzada el dia en què es va deixar de
pagar el peatge és una de les fotos més cares de la història.
La decisió presa de rescatar el túnel de Sóller té moltes
arestes, tant des d’un vessant econòmic (resulta sorprenent que
es rescati una concessió per 21 milions d’euros, quan aquesta
mateixa concessió expirava d’aquí a cinc anys i, per tant,
s’hauria recuperat el seu ús públic i gratuït sense cap cost), com
des d’un vessant social (molts residents de Sóller alerten sobre
la saturació que pot sofrir el seu territori, de fet, ja s’estan
produint aglomeracions i caos circulatori en el tram del túnel).
Es dóna també la circumstància que la concessió del túnel
de Sóller havia d’haver conclòs l’any 2016 i va ser la
presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, qui la
va prorrogar fins l’any 2022. Per tant, si ara s’han de pagar
aquests 21 milions d’euros, una part de responsabilitat
correspondria a l’actual presidenta del Govern. Fins i tot, es
podria interpretar la iniciativa de rescatar la concessió del
peatge del túnel de Sóller com si, amb els doblers de tots, els
partits d’esquerres volguessin ara esmenar aquella decisió
d'Armengol i netejar la seva imatge davant els seus electors.

BOPIB núm. 138 - 20 d'abril de 2018
En definitiva, el rescat de la concessió del túnel de Sóller i
l'eliminació del peatge presenta moltes incògnites i moltes
contraindicacions, i estan, des d’un punt de vista econòmic,
molt qüestionats.
És per tot això que 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 elaborar un informe en el qual
s’analitzin els efectes sobre els comptes públics del rescat de la
concessió del túnel de Sóller, els possibles increments del cost
que hi pugui haver, els costos que haurà d’assumir el Consell
de Mallorca per les despeses de manteniment, la seva viabilitat
econòmica i si aquesta operació està justificada des d’un punt
de vista econòmic.
Palma, a 13 d'abril de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
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Palma, 4 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 10886/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa de manteniment de
l'estació de bombeig de l'Edar de Sant Llorenç 2016 i 2017.
Adjunt us tramet l’informe relatiu a les despeses de l’EDAR
de Sant Llorenç i les estacions de bombeig associades.
Palma, 4 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 13854/17, presentada per la
diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora del tràfic
comercial.
Els darrers mesos hem mantingut diverses reunions amb les
associacions i empreses del sector de transport de mercaderies
per conèixer de primera mà la seva problemàtica.

Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 5660/16 a 5663/16, presentades
pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a deute de l'IBAVI (I a IV).
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

També hem mantingut reunions amb el Director General de
la Marina Mercant, Rafael Rodríguez Valero, per traslladar-li
les conclusions d’aquestes reunions. Les compensacions en
matèria de transport de mercaderies són una de les matèries
incloses en la negociació del REIB.
Estam en contacte amb el sector del transport de
mercaderies després de les alertes d’un tap que estiu rere estiu,
especialment l’agost de 2016, es produïa als ports de les Illes
Balears.

B)
A la Pregunta RGE núm. 10869/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa de manteniment de
l'estació de bombeig de l'Edar de Manacor 2016 i 2017.
Adjunt us tramet l’informe relatiu a les despeses de
manteniment de l’estació de bombeig de l’EDAR de Manacor.
Palma, 4 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 10873/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa de manteniment de
l'estació de bombeig de l'Edar de Palma 2016 i 2017.
Adjunt us tramet l’informe relatiu a les despeses de
manteniment de l’estació de bombeig de l’EDAR de Palma.

En concret, ens reunirem amb representants de la Federació
Empresarial Balear de Transports (FEBT), que és la patronal
dedicada al transport de mercaderies i decidirem abordar, abans
de l’inici de la temporada i conjuntament amb tot el sector,
l’operativa per tal d’evitar aquest tipus de conflictes.
El 2 de desembre de 2016, es va mantenir un encontre en el
que varen participar l’Autoritat Portuària, DG Mobilitat, DG
Ports i Aeroports, Balearia, Transmediterranea, FEBT i
PortsIb. Entre les decisions que es varen prendre i que ja s’han
aplicat al llarg de tot el 2017 hi ha:
• Durant el 2017, el servei que han cobert les navilieres
Balearia i Transmediterranea ha estat el major desenvolupat
a les illes, amb 8 vaixells diaris, duplicant els metres lineals
de càrrega respecte al 2015.
• Per la seva part, l’Autoritat Portuària va obrir un canal de
queixes on els transportistes han pogut traslladar les seves
reclamacions.
• La DG Ports i Aeroports va traslladar a la DG de Marina
Mercant en reunió mantinguda el 4 de març de 2017 la
petició de la FEBT de reclamar majors ajudes estatals per
als productors i transportistes de mercaderies; un fet que va
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ser recollit en els Pressuposts Generals de l’Estat amb un
increment de les subvencions del 30% i del 35% al 60% i
al 65%.
Així mateix les navilieres es varen comprometre a millorar
el control d’embarcament i la confirmació de reserves. També
posaren en marxa les següents mesures:
• Transmediterranea: ha incorporat un nou vaixell entre
Barcelona i Palma amb arribada a Palma a les 20.30 h i
sortida a les 23.55 h. Això suposa ampliar 2000 metre
lineals, el que seria equivalent a 127 tràilers diaris més.
S’incrementa la capacitat de transport i de connectivitat per
als passatgers.
• Transmediterranea també ha incrementat un 30% la
capacitat de transport de mercaderies a Mallorca i un 45%
a Eivissa i Menorca, on s’ha passat de 3 a 5 serveis
setmanals. Això suposa una garantia d’un servei diari els
dies hàbils.
• Balearia: en els últims dos anys Balearia ha incrementat
l’oferta de càrrega un 28,5% des dels ports de Barcelona,
València i Dènia amb Mallorca, Menorca i Eivissa. Operen
7 ferrys diaris amb una capacitat de més de 14.000 metre
lineals pel transport de mercaderies, el que seria equivalent
a 880 tràilers diaris.
• Des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat s’ha
redactat una proposta inclosa en el nou REIB per reclamar:
• L’increment dels conceptes subvencionables.
• L’increment dels productes subvencionables.
• Ampliar el sectors que poden ser beneficiaris d’aquestes
ajudes; un fet que ens permetrà equiparar-nos a altres
territoris insulars.
En la Mesa de Treball entre la Conselleria i el sector també
s’ha analitzat els problemes que provoca la normativa europea
aplicada a les lleis espanyoles de “minimis” que limita les
ajudes públiques que les empreses poden rebre de 200.000€ en
el termini de tres anys. Ja hem traslladat aquest problema al
secretari d’estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio
Gómez-Pomar.
El primer que hem fet és detectar quina era la problemàtica
real del sector; després redactar propostes per donar respostes
a aquests problemes i ara estam en la fase de traslladar al
Govern central aquestes mesures sigui mitjançant les
negociacions del REIB; reunions conjuntes ministre de Foment
i comunitats allunyades o en reunions de treball amb el
Ministeri de Foment.
Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 542/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre de dia de l'Hospital General (1).
L’Hospital de dia, no centre de dia, de l’Hospital General
està en marxa des de la segona quinzena del mes de febrer.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 543/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre de dia de l'Hospital General (2).
Per a la posada en marxa d’aquest nou dispositiu
assistencial, s’han contractat: un metge internista, un
neuropsicòleg, un terapeuta ocupacional, un logopeda, una
infermera, un treballador social, dos fisioterapeutes i tres
auxiliars d’infermeria.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 554/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dietes per malalts i acompanyants de malalts usuaris Ibsalut.
Les dietes per a malalts i acompanyants que es desplacen
fora de la seva illa de residència es regulen amb una nova ordre
de la Conselleria de Salut.
L’increment més recent es va fer per ordre de 25 d’octubre
de 2016, publicada al BOIB de 10 de novembre, que va
modificar l’anterior de 19 de gener de 2011.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 223/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desplaçats temporals a les Illes Balears (2).
Reben la prestació econòmica corresponent al seu lloc de
feina.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 555/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a llei de capitalitat i transport terrestre.
El Govern de les Illes Balears ja ha iniciat la tramitació
perquè les persones de Menorca, Eivissa i Formentera s’igualin
a les de Palma a l’hora de desplaçar-se des del port i l’aeroport.
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Des del Govern hem estudiat diferents fórmules per dur
endavant aquesta legítima reivindicació d’equitat entre tots els
habitants de les Illes Balears en els seus desplaçaments a
Palma. Hem estudiat la possibilitat d’establir acords amb els
Consells Insulars, apel·lant a la màxima la col·laboració
administrativa.
Però després dels estudis tècnics que hem realitzat, hem
arribat a la conclusió que la millor solució és la firma d’un
conveni entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i
l’Ajuntament de Palma, en concret amb l’Empresa Municipal
de Transports.
Ara s’estan ultimant els darrers detalls del conveni entre
ambdues parts, un conveni que establirà les actuacions que ha
de dur a terme cada administració per garantir que els residents
de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera gaudeixin de les
mateixes tarifes i abonaments que tenen els residents de Palma
en el transport públic urbà de viatgers, en els supòsits establerts
a l’article 88 bis de la Llei de Capitalitat.
Segons el conveni, l’EMT ha de facilitar una targeta
ciutadana a cada resident menorquí, eivissenc i formenterenc en
aquestes dues situacions:
1. En els desplaçaments des del port i aeroport a Palma.
2. Quan es tracti d’estudiants universitaris i de cicles de
formació professional.
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El conveni té una vigència de dos anys, prorrogables
successivament si es considera necessari, i començarà a
funcionar el proper mes de juny, una vegada hagi acabat la seva
tramitació administrativa.
És la nostra obligació com a Govern garantir el compliment
efectiu de la Llei de Capitalitat de Palma, a la vegada que
contribuïm a mitigar els efectes de la doble i triple insularitat,
al menys en el terreny del transport urbà dins la ciutat.
A partir de juny, tots els ciutadans de Menorca, Eivissa i
Formentera: podran emprar la Línia 1 (aeroport) amb les
mateixes condicions que els ciutadans de Palma. Això suposa
passar de pagar els 5€ actuals en els desplaçaments amb origen
i destí a l’aeroport i pagar únicament 1€, al mateix preu que té
aquest recorregut per als residents de Palma (sense perfil
específic com a tercera edat).
El preu dels trasllats al port és el mateix que dels
desplaçaments dins la ciutat: del preu del bitllet senzill d’1,50
podran pagar ara 80 cèntims.
Quant als estudiants, dels 5€ que paguen ara en la línia 1
(aeroport-port) passaran a pagar 67 cèntims. I, per a la resta de
la xarxa (inclòs el port de Palma): passaran a pagar el preu del
bitllet senzill, 1,50€, a 45 cèntims.
Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

La targeta que ha de facilitar l’EMT incorporarà un nou
perfil, el “d’usuari d’illes”, que s’ajusti a cada situació, amb la
finalitat que cadascú d’ells pugui utilitzar-la en els seus
desplaçaments.

Ordre de Publicació
Per la seva part, el Govern, a través de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, assumeix l’obligació de pagar a
l’Ajuntament de Palma la diferència econòmica que hi ha entre
la tarifa de no resident i la de resident a Palma, en els dos casos
esmentats. La quantia màxima anual que pagarà el Govern serà
de 50.000€ anuals.
En aquest sentit, des de la Conselleria ja s’estan donant les
passes adients per fer una modificació de crèdit amb la finalitat
de disposar de la partida pressupostària necessària per dur
endavant el conveni.
L’operativa per aconseguir la targeta ciutadana la realitzarà
l’EMT, que ha d’establir els acords tècnics amb els Consells
Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera amb una doble
finalitat:
• D’una banda que, a través dels consells, l’EMT rebi la
informació quant al nombre de persones interessades en
obtenir la targeta per gaudir dels descomptes.
• I, en segon lloc, per acordar el sistema a través del qual els
residents d’aquestes illes puguin obtenir la targeta ciutadana
en la seva illa de residència.
El conveni també estableix la forma de liquidar les despeses
que suposarà posar en marxa el conveni:
Cada mes, l’EMT ha d’informar la Direcció General de
Mobilitat i Transports del nombre d’usuaris que han fet ús de
la targeta amb el “perfil d’illes” i del nombre de serveis
utilitzats, i facturar el cost de les bonificacions efectuades a
aquests usuaris.

K)
A la Pregunta RGE núm. 612/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a llots de depuradora de Santa Eulàlia.
Fins que el Consell Insular d’Eivissa, en l’exercici de les
seves competències, no estableixi un sistema de gestió de llots,
es continuaran traslladant a la península, ja que actualment el
Consell no ha construït les plantes que el Pla director sectorial
de residus preveu.
Palma, 16 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 613/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a llots de depuradora de Santa Eulàlia.
Els llots procedents de l’EDAR de Santa Eulària s’estan
traslladant a la península com la resta de llots de les
depuradores d’Eivissa.
Si es refereix als llots que foren tractats per l’Ajuntament
durant l’estiu de 2016, ABAQUA ha estat disposada en tot
moment a signar un conveni amb el Consell Insular per tal de
pagar aquest tractament.
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Palma, 16 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 615/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a llots de depuradora de Santa Eulàlia.
Any 2016
Any 2017
Any 2018

7.749,29€
237.218,32€
14.909,74€

l’entrada en vigor d’aquesta llei, plans d’accessibilitat que
indiquin i planifiquin les mesures que s’han adoptat per adaptar
gradualment els espais d’ús públic.
Per tant, i en compliment de la Llei 8/2017, hem de
comunicar que els refugis de Cúber, Gorg Blau i Son Real estan
adaptats, i que actualment s’està preparant el projecte
d’adequació del refugi de Binifaldó.
Per altra banda, actualment s’està redactant la Xalen “Xarxa
d’àrees de lleure a la Natura” que a un dels seus annexes inclou
el Pla d’accessibilitat.
Palma, 16 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

El trasllat de llots de la depuradora de Santa Eulària es du
a terme des del mes d’octubre de 2016.
Palma, 16 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1076/18, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Ibavi Camp Redó, 1.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 665/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a subvencions d'ILLENC a edició i promoció de
literatura infantil i juvenil.

L’IBAVI té actualment 43 habitatges socials a la barriada
de Camp Redó.
Palma, 19 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Aquesta és una feina que, com a la resta de comunitats
autònomes, és competència de les diferents associacions
d’editors.

Ordre de Publicació
Q)

Consultat el Gremi d’Editors de les Illes Balears en ha
informat que ells tampoc disposen d’aquestes dades donat que
no tenen infraestructura per fer-ho.
Palma, 28 de febrer de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

A la Pregunta RGE núm. 1090/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lloguer d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears (1).
El preu mensual de lloguer és de 8.500€, sense IVA, durant
l’any 2018.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 714/18, presentada pel diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per
les Illes Balears, relativa a refugis, 2.

Ordre de Publicació
R)

La Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de
les Illes Balears, en el seu article 8 defineix les condicions
d’accessibilitat i no discriminació en els espais naturals d’ús
públic. En aquest article estableix que:

A la Pregunta RGE núm. 1091/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lloguer d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears (2).

En els espais naturals on es desenvolupin activitats
destinades a l’ús públic, s’han de preveure itineraris i serveis
accessibles, en els casos i de la forma que sigui tècnicament
possible, de manera que es combini el respecte al medi ambient
amb el dret de totes les persones a gaudir de la naturalesa, en
les condicions bàsiques d’accessibilitat establertes
reglamentàriament.

El Servei de Salut ha licitat el lloguer de 60 vehicles per al
transport sanitari terrestre urgent a les Illes Balears, 40 d’ells
per a l’illa de Mallorca.

Els ens i organismes encarregats de la seva gestió han
d’elaborar en el termini de 18 mesos, comptadors des de

És necessari el lloguer d’una nau industrial amb capacitat
per albergar els vehicles destinats a transport sanitari urgent
que es trobin en situació de reserva, per poder dur a terme les
tasques de neteja i desinfecció, manteniment preventiu o
correctiu, reposició de fungibles, etc., segons la logística
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assistencial del servei. El volum diari serà de 10 vehicles en
situació de reserva.
Així mateix, és necessari espai d’emmagatzemament
suficient per a tot el material fungible i equipament sanitari
destinat a les unitats. I espai habilitat per a oficines destinades
a albergar al personal tècnic destinat en la nau, responsable de
les tasques que es desenvolupen.
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Llei 6/2001, d’11 d’abril, de Patrimoni de la CAIB, se
considera convenient i necessari concertar-ho de manera
directa.
La propietària de la nau industrial és UNIVERSAL
MAROSA, SL.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

I a l’igual que succeeix actualment amb l’adjudicatària del
servei a Mallorca, la nau albergarà una base per a tres unitats
de Suport Avançat Bàsic.

Ordre de Publicació
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

U)
A les Preguntes RGE núm. 1128/18 a 1194/18, presentades
pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a tots els
ajuntaments a 1 de febrer de 2018.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1092/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lloguer d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears (3).
A la planta baixa, s’ubicaran els vehicles en situació de
reserva per a les tasques de manteniment corresponents i
l’emmagatzemament de material sanitari i equipament
electromèdic.
A les oficines de la planta baixa s’ubicaran els tècnics
destinats a la nau.
A les oficines de la planta superior s’ubicaran els caps de
Trànsit, encarregats del manteniment de la flota i la logística,
i una base que albergarà tres unitats de Suport Avançat Bàsic.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 1093/18, presentada pel diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lloguer d'una nau de 2.128m2 per part de Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears (4).
L’immoble, tipus nau industrial, situat en el carrer Gremi
Sabaters del Polígon de Son Castelló, a la localitat de Palma,
reuneix les característiques requerides per cobrir les necessitats
indicades.

Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, la
podeu consultar en els enllaços següents:
1128-1161
1161-1194

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 1199/18 a 1264/18 i 1269/18,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb tots
els ajuntaments a 1 de febrer de 2018.
Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, la
podeu consultar en els enllaços següents:
1199-1232
1233-1264 i 1269

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 1337/18 a 1340/18, presentades
per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a usuaris de l'Aerotib A-11
Peguera-Magalluf-Aeroport; A32 Can Picafort-Platja de
Muro/Alcúdia-Aeroport; A42 Cala Bona-Cala MajorAeroport; i A51 Campos-Aeroport.
Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquests enllaços:
annex 1
annex 2

Ordre de Publicació
Aquest immoble no té anàlegs en venta o lloguer
comparables en la zona actualment, ja que cap reuneix el
conjunt de característiques d’aquest.
Donades les condicions del mercat immobiliari, la urgència
de la contractació i l’especial idoneïtat del bé, i les peculiaritats
de la necessitat a satisfer, i segons preveu l’article 65.2 de la
Llei 6/2001, d’11 d’abril, de Patrimoni de la CAIB i, en
desenvolupament, l’article 132.1 del decret 127/2005, de 16 de
desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la

X)
A la Pregunta RGE núm. 1403/18, presentada per la
diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació
d'inversions de la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques.
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Actuació

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.
Legislatura actual (2015-2019)
Objecte

Contracte d’obres de condicionament del local
per a les oficines de la Direcció General de
Funció Pública i Administracions Públiques
(2017-2018)

Import
previst

634.866,33€

Import
executat

68.601,97€

Agència Tributària de les Illes Balears.
Legislatura actual (2015-2019)
Objecte

Import executat

Reparació de l’ascensor dels Serveis Centrals de l’ATIB

Cobertes Hospital Manacor
Reforma central compres a
Hospital psiquiàtric
Investigació i docència HUSE
Hospital Verge del Toro
Urgències Hospital Manacor
Reforma integral H. Manacor
Enderrocament HUSD
Calonge

Import previst
i/o executat
170.099,85
281.003,35
2.938.086,45
2.828.143,00
2.625.856,00
59.930.638,99
6.580.792,00
454.426,00

Santa Ponça

1.148.486,00

Cala Rajada

206.025,00

CS Pollença
UBS Sant Joan
CS Bons Aires
Forjats Hospital General

4.034.103,00
386.710,00
10.934.293,00
158.430,00

Servei Oncologia Pediàtrica
HUSE

482.410,00

Observacions
Executada 2016
Obres finalitzades 2015
Obres finalitzades 2015
Adjudicat redac. projecte
En execució
Licitada redac. Projecte
Projecte redactat. Pendent
licitació obra.
Projecte redactat. Pendent
licitació obra.
Projecte redactat. Pendent
licitació obra.
Obra adjudicada. Pendent
permisos.
Previsió.
Adjudicat redac. projecte.
En licitació red. projecte.
Obres finalitzades 2017.

7.005,90€

Rehabilitació i impermeabilització del jardí situat a la segona
planta dels Serveis Centrals de l’ATIB

15.622,31€

Obres de condicionament de les noves oficines de l’ATIB a
Eivissa

38.123,75€

Porxo Psicogeriàtric
Búnker radioteràpia Mateu Orfila
Reforma 3a planta Gerència
Atenció Primària

84.524,00
1.162.848,15

Projecte redactat.
Pendent
adjudicació obra.
Obra en execució.
Obres finalitzades 2017.

373.368,00

Obres finalitzades 2017.

CS Manacor
UBS Montuïri
Reforma Rafal-Viver
Fals sostre SSCC Ibsalut
UBS Sant Llorenç
CS Artà
UBS Santa Margalida
UBS Port de Pollença
CS Son Ferriol
Central 061+Naus Industrials
Edifici J Hospital Can Misses

4.614.280,00
572.999,00
632.608,00
43.378,00
250.000,00
2.764.580,00
1.817.943,00
503.000,00
2.750.921,00
2.548.991,00
3.411.858,00

Previsió.
Adjudicat redac. Projecte.
Obres finalitzades 2012.
Obres finalitzades 2014.
Previsió.
Previsió.
Previsió.
Previsió.
Previsió.
Adju. actualit. projecte.
Projecte redactat. Pendent
adjudicació obra.
Projecte redactat. Pendent
adjudicació obra.
Projecte en licitació.
Projecte redactat. Pendent
adjudicació obra.
Previsió.
Previsió.

Gestió d’Emergències de les Illes Balears
Legislatura anterior (2011-2015)
Objecte

Import executat

Adequació oficines i magatzem a l’antic aquarterament de Sa
Coma (Eivissa)

34.587,92€

Adequació oficines i magatzem al Polígon Industrial de
Llinaritx (Es Mercadal)

70.845,67€

Realització de tancament, il·luminació i coberta a l’antic
aquarterament de Son Banya (Mallorca)

115.442,19€

Actuació acústica a la sala d’operadors al SEIB 112

10.180,70€

Gabinet Intervenció Mateu Orfila

Legislatura actual (2015-2019)
Objecte

Solució problema sortida de fecals edifici del
SEIB 112
Control accessos i presència al SEIB 112
Sistema contra incendis SEIB 112

Import
previst

-21.625,12€
--

Import
executat

13.589,77€
17.300,10€
10.740,07€.

Aparcament Mateu Orfila
Aparcament HUSE

261.000,00
1.145.349,00

Nous usos El Carme
Nous usos Son Dureta
Quiròfans oftalmologia
Son Llàtzer

5.023.745,00
135.664.975,00
1.152.268,91

UCA Can Misses
Reformes Hospital General
Reformes diverses HPSQ
Ressonància Hospital Manacor

Escola Balear de Funció Pública

1.500.000,00
1.530.687,00
236.286,00
356.150,20

Projecte redactat.Pendent
adjudicació obra.
Previsió.
En licitació red. projecte.
Previsió.
Només s’inclou la part
d'obra, no la despesa en
equipament

Palma, 15 de febrer de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Legislatura actual (2015-2019)
Objecte

Habilitació d’un despatx nou a la seu central de
l’EBAP
Millora de les instal·lacions de la delegació de
l’EBAP a Eivissa

250.000,00

Import
previst

Import
executat

--

4.212,01€

15.000€

--

Palma, 5 d’abril de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1406/18, presentada per la
diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació
d'inversions de la Conselleria de Salut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3698/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del senador
en representació de la comunitat autònoma José Ramón
Bauzá, sobre la seva activitat al Senat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2018, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del senador en representació de la
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comunitat autònoma de les Illes Balears José Ramón Bauzá,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre la seva activitat al Senat.
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3609/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accions per potenciar i promoure el
producte autòcton i emblemàtic de les Illes Balears, inclosa a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 17 d'abril de 2018,
per la pregunta RGE núm. 3700/18, relativa a possibilitat de les
persones que obtinguin el grau d'infermeria el proper juny de
presentar-se al concurs oposició per a personal d'infermeria.
Palma, a 28 de març de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

7605

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Designació de membres de la Diputació Permanent del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3651/18, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant
el qual es comuniquen els membres d'aquest grup que formaran
part de la Diputació Permanent i que són els següents:
Titulars:
Joana Aina Campomar i Orell
Josep Ferrà i Terrasa
Suplents:
Agustina Vilaret i González
Antoni Reus i Darder
Palma, a 18 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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