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N) RGE núm. 3667/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de serveis
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
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A) Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del Servei de
Podologia d'atenció del peu diabètic i peu de risc a Atenció Primària.
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2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença del Sr. Miquel Oliver Trobat, del Sr. Alberto Taranco Iriondo i de la Sra. Maria del Mar Lluch Martínez, davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal d'exposar 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".
7621
B) Compareixença del Sr. Joan Oliver Araujo, del Sr. Gabriel Garcias Planas i del Sr. Francisco López Simó, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'exposar 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 de diputats i diputades del Parlament i de membres del Govern de les Illes Balears.
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C) Compareixença de la consellera de Salut, davant la Comissió de Salut, sobre el motiu dels incompliments en matèria de
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D) Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió d'Economia, sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern (RGE núm. 17146/17).
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2.5. INFORMACIÓ
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7622

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2329/18.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 3847/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat mediambiental.
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B) RGE núm. 3848/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política general educativa de 0 a 3 anys.
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3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemàtica de l'Hospital Residència Cas Serres a Eivissa,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3555/18.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 3813/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió per incorporar
l'accés a les cirurgies de reassignació genital.
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B) RGE núm. 3817/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parcel·les i
municipis que s'han pogut acollir a la disposició transitòria primera de la LUIB.
7623

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3799/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a gran
superfície comercial a Ses Fontanelles.
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B) RGE núm. 3837/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 3850), del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a valoració de la reunió amb les Apima de Menorca.
7624
C) RGE núm. 3876/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
regulació del tot inclòs.
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D) RGE núm. 3877/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deslleialtat institucional del Partit
Popular i de Ciutadans.
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E) RGE núm. 3878/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dret a les cirurgies de
reassignació genital.
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F) RGE núm. 3879/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a policies interins.
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G) RGE núm. 3884/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 3898/18), del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a Hospital residència Cas Serres.
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H) RGE núm. 3885/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Art Jove 2018.
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I) RGE núm. 3887/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla de
retorn.
7625
J) RGE núm. 3888/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de salut a Eivissa
en els darrers tres anys.
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K) RGE núm. 3889/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de l'entitat
pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.
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L) RGE núm. 3890/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte al caràcter
negociador de les meses sectorials d'educació.
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M) RGE núm. 3891/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demandes de la comunitat
educativa de l'IES Es Quartó del Rei.
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N) RGE núm. 3892/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició del lloguer turístic
a Palma.
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O) RGE núm. 3893/18, de la diputada Margaret Mercadal i camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat dels llots de
la depuradora de Ferreries.
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P) RGE núm. 3894/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'infraestructures
del Govern.
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Q) RGE núm. 3895/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a salut
alimentària.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3703/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacte estatal educatiu, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
7627
B) RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a no-extradició a Suïssa d'Hervé Falciani, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
7628
C) RGE núm. 3820/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,
relativa a suport Rohingyas, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7630
D) RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca
de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
7631
E) RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de les
eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
7632
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 1414/18 a 1416/18, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a expedients entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015 a 2017.
7633
B) A les Preguntes RGE núm. 1496/18 i 1497/18, presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a proves TAC.
7633
C) A les Preguntes RGE núm. 1532/18 i 1533/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a agrupacions empresarials o clusters als quals se'ls ha concedit subvenció amb domicili a l'illa d'Eivissa i import de les
subvencions.
7633
D) A les Preguntes RGE núm. 1536/18 i 1537/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a Eivissa, dels ajuts per dur a terme accions especials dins el sistema de ciències, tecnologia i
innovació de les Illes Balears i import.
7633
E) A les Preguntes RGE núm. 1542/18 i 1543/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a Eivissa, de les subvencions per fomentar la mobilitat predoctoral fent estades breus en centres
d'R+D de fora de les Illes Balears i import.
7633
F) A les Preguntes RGE núm. 1544/18 i 1545/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a operadors de telecomunicacions de banda ampla, amb domicili a Eivissa, que han estat beneficiats per les subvencions i
import.
7634
G) A la Pregunta RGE núm. 1546/18, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
associacions o entitats que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o adreçades a eradicar la
violència contra les dones, amb domicili a Eivissa, que han estat beneficiàries de les subvencions.
7634
H) A les Preguntes RGE núm. 1548/18 i 1549/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a Eivissa, dels ajuts destinats a dissenyar i implantar campanyes divulgatives de sensibilització
de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de l’LGTBI fòbia a les Illes i import.
7634
I) A les Preguntes RGE núm. 1550/18 i 1551/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a Eivissa, de les subvencions per fomentar la dinamització i l'augment del capital social en la xarxa
associativa de les Illes Balears i import.
7634
J) A les Preguntes RGE núm. 1552/18 i 1553/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017 per tal de facilitar l'accés de les pimes i els
emprenedors de les Illes Balears al finançament per obtenir liquiditat o dur a terme els seus projectes d'inversió i modernització a fi de
donar liquiditat al sistema econòmic general, i import.
7635
K) A les Preguntes RGE núm. 1554/18 i 1555/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a agrupacions de protecció civil beneficiàries, amb domicili a Eivissa, de les subvencions per tal de dotar les agrupacions de
voluntaris de protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer servir en casos d'emergència, i import.
7635
L) A les Preguntes RGE núm. 1556/18 a 1559/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts a persones amb discapacitat en concepte de beca per dia d’assistència
als cursos del Pla per a la formació i la integració en el treball de les persones amb discapacitat (FIOP 27) i amb discapacitat intel·lectual
o amb sordesa profunda, i import.
7635
M) A les Preguntes RGE núm. 1560/18 i 1561/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, de les ajudes a persones residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera
en concepte de beca per dia d’assistència al curs bàsic de capacitació per a l’accés a la policia local, i import.
7635
N) A la Pregunta RGE núm. 1710/18, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a clàusules socials en els contractes de la CAIB.
7635
O) A les Preguntes RGE núm. 1711/18 a 1713/18, presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a Pla estratègic de la patata (1 a 3).
7635
P) A la Pregunta RGE núm. 1741/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avortaments practicats a hospitals públics i a clíniques privades durant el 2017.
7636
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Q) A la Pregunta RGE núm. 1742/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avortaments practicats a les clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats amb doblers públics durant el 2017.
7636
R) A la Pregunta RGE núm. 1743/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avortaments quirúrgics i químics practicats a la nostra comunitat autònoma durant el 2017.
7636
S) A la Pregunta RGE núm. 1744/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pastilles del dia després venudes a les farmàcies de les Illes Balears durant el 2017.
7636
T) A la Pregunta RGE núm. 1745/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metges objectors de consciència que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma a 31 de desembre 2017. 7636
U) A la Pregunta RGE núm. 1746/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
ús docent a l'edifici de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella.
7636
V) A les Preguntes RGE núm. 1747/18 i 1748/18, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a partida pressupostària per transformar l'edifici de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella en escola
d'Hostaleria de Menorca i a import pressupostari previst per a 2019 per aquest motiu.
7636
W) A la Pregunta RGE núm. 1753/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
import total de les operacions (milers d'euros) (deute comercial) comunicat per la Intervenció General de la CAIB a la Intervenció
General de l'Estat corresponent a desembre 2017.
7637
X) A la Pregunta RGE núm. 1754/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
import total de les operacions del pendent de pagament expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del
càlcul del període mitjà de pagament segons el disposat en el RD 635/2014.
7637
Y) A les Preguntes RGE núm. 1755/18 a 1796/18 i 1798/18, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a import total de les operacions del pendent de pagament expressar en milers d’euros a 31 de desembre
de 2017 computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el disposat en el RD 635/2014 de diverses empreses
públiques del Govern de les Illes Balears.
7637
Z) A les Preguntes RGE núm. 1799/18 a 1802/18, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a import total de les factures, convenis, traspassos, etc. pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental als consells insulars de Mallorca, de Menorca d’Eivissa i de Formentera a 1 de gener de 2018.
7637
AA) A la Pregunta RGE núm. 1803/18, presentada pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a import total de les factures, convenis, traspassos, etc. pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears i tot el seu sector
públic instrumental als diferents ajuntaments de la CAIB a 1 de gener de 2018.
7637
AB) A les Preguntes RGE núm. 1817/18 i 1818/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre
que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat, i a entitats que treballen amb pares i mares menors de
30 anys, amb fills, que tenen dificultats econòmiques i socials.
7637
AC) A les Preguntes RGE núm. 1819/18 i 1820/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit pels ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic o escolarització o per
gaudir de vacances.
7638
AD) A les Preguntes RGE núm. 1853/18 i 1854/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per ajuts a promoció del teixit comercial, plans de millora
competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions de millora de la competitivitat del teixit comercial.
7638
AE) A les Preguntes RGE núm. 1869/18 i 1870/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit de les subvencions per fomentar l’economia social i difondre
aquestes formes empresarials.
7638
AF) A les Preguntes RGE núm. 1871/18 i 1872/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per ajuts a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i de l’activitat empresarial.
7638
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AG) A la Pregunta RGE núm. 1875/18, presentada per la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a punts d'aprenentatge de català.
7638
AH) A les Preguntes RGE núm. 1888/18 i 1889/18, presentades pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relatives a previsió del GIB quant al Reglament de prevenció de riscs laborals i a la creació de l'escola de Seguretat Pública.
7639
AI) A la Pregunta RGE núm. 1893/18, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a radiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases.
7639
AJ) A la Pregunta RGE núm. 1897/18, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a control de les obres de l'Hospital de Manacor.
7639
AK) A la Pregunta RGE núm. 1900/18, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a llista d'espera per intervencions per àrees.
7639
AL) A les Preguntes RGE núm. 2006/18 i 2007/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les subvencions en matèria d’habitatge (lloguer d’habitatge,
parc públic d’habitatge en lloguer, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbanes, i implantació de l’informe d’avaluació
d’edificis.
7640
AM) A les Preguntes RGE núm. 2008/18 i 2009/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les subvencions a determinats sectors de la població amb
dificultats per ajudar al pagament del lloguer d’un habitatge.
7640
AN) A les Preguntes RGE núm. 2014/18 i 2015/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les subvencions per dur a terme actuacions en matèria de
protecció i conservació del patrimoni culturals els ens locals (FEDER).
7640
AO) A les Preguntes RGE núm. 2016/18 i 2017/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges en
matèria d’accessibilitat.
7640
AP) A les Preguntes RGE núm. 2024/18 i 2025/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per als ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes
i clubs esportius.
7640

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3761/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del la directora gerent de l'organisme
Institut Balear de l'Habitatge, sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de
promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera.
7641

3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, obertura del termini d'esmenes i proposta de tramitació
directa i en lectura única.
7641
B) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3739/18 i 3740/18.

7641

C) Tramitació davant el Ple de la cambra pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 3497/18.
7641
D) Criteri favorable i conformitat respecte de la presa en consideració i de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 2953/18.
7641
E) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 2329/18 i 10411/16.

7642

F) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1615/18.

7642

G) Resolució de Presidència reguladora del procediment per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de funcionament
i règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, i les seves modificacions posteriors.
7642
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4. INFORMACIONS
A) Substitució de membre a la Comissió General de Consells Insulars de composi ió paritària Parlament-Consells Insulars.
7643

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 20 d'abril de 2018.

7643
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3085/18, relativa a política del Govern pel que fa a la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, amb l'esmena RGE
núm. 3521/18, i quedà aprovada la següent:

2. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern
d’Espanya aprovar les lleis d’igualtat retributiva i laboral per
garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte, per tal de reduir
l'escletxa salarial i altres discriminacions laborals per raó de
gènere.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la planificació i el desenvolupament
d’actuacions de la inspecció de treball, posant especial èmfasi
en la comprovació de convenis per evitar discriminacions i en
la prevenció de riscos des de la perspectiva de gènere sobretot
pel que fa a les discriminacions laborals de gènere,
especialment durant l'embaràs; i a acompanyar els agents
socials en la introducció de la perspectiva de gènere en els
convenis col·lectius.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tornar a impulsar la convocatòria d’ajudes per a plans
d’igualtat, per fomentar aquests plans entre les empreses que no
hi estan obligades per llei.

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir especial cura en les decisions que afectin el
personal de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a constituir una comissió de treball conjuntament amb les
comunitats autònomes per tal d'estudiar les possibles millores
i adaptacions a les noves realitats de tots els aspectes de
competència estatal que afectin la responsabilitat penal del
menor, i valorar especialment la idoneïtat que a centres
socioeducatius per a menors amb mesures judicials hi puguin
conviure joves fins als 21 anys.
A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un registre de plans d’igualtat per fomentar les
bones pràctiques entre les empreses de les nostres illes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el més aviat possible el traspàs de
competències en matèria de polítiques de gènere als consells
insulars.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar desenvolupant la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes, a efectes que les polítiques
antidiscriminatòries per raó de sexe i gènere arribin a tots els
àmbits de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2952/18, relativa a impuls a l'agenda
feminista, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 13835/17, relativa a pacte de salaris i
rendes, amb les esmenes RGE núm. 3523/18, 3524/18, 3527/18
i 3528/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

B)

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a:

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
d’Espanya que doti pressupostàriament el Pacte contra la
Violència de Gènere amb data 1 d'abril i traslladi a les
comunitats autònomes els doblers corresponents per reforçar la
prevenció de la violència entre el jovent i atendre millor les
víctimes i els seus infants.

1. Derogar la Reforma Laboral de 2010 i 2012 i efectuar una
modificació a l’Estatut dels Treballadors que millori la
legislació anterior.
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2. Canviar la normativa laboral estatal per retornar l’equilibri
a la negociació col·lectiva i recuperar el poder de negociació
dels treballadors i les treballadores.

13. Prendre mesures per eliminar els fenòmens de precarització
de “falsos autònoms” i totes les noves formes de
sobreexplotació laboral.

3. Eliminar la normativa laboral estatal que permet a les
externalitzacions de serveis i als convenis d’empresa rebaixar
les condicions laborals i devaluar els salaris fixats i acordats als
convenis col·lectius sectorials entre patronals i sindicats.

14. Que el Govern de l’Estat introdueixi en el seu llenguatge
i dintre de les seves prioritats la lluita contra la “precarietat
laboral” i “explotació laboral”, adoptant el punt de vista del
treballador en comptes d’abordar la qüestió des d’una òptica
econòmica, parlant de “frau laboral”.

4. Intervenir i tenir un paper proactiu perquè els salaris
s’incrementin progressivament i sempre per damunt de la
inflació, perquè els treballadors i les treballadores puguin, com
a mínim, mantenir o augmentar el poder adquisitiu. Els
increments salarials s’han d’adaptar a cada sector i territori,
amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu previ a la crisi
econòmica i reduir les desigualtats.

A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

5. Consensuar amb els sindicats un increment gradual del SMI
fins arribar als 1.000 euros mensuals el 2020.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

6. Adoptar mesures concretes i decidides per reduir l'escletxa
salarial de gènere, com l’aprovació d’una llei d’igualtat salarial,
que, entre d'altres, estableixi l’obligatorietat que els salaris i la
modalitat de contractes no tingui diferenciació de gènere i
siguin de coneixement públic.
7. Equiparar la pujada salarial dels empleats públics per a
2018 segons l’augment de la inflació, tot incorporant
complements i addicions per poder anar recuperant el poder
adquisitiu.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
d'abril de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2753/18, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb els consensos en matèria d'educació.

8. Incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a
Espanya i Balears del cos de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social (ITSS) amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores.

Actuà com a interpelAlant la diputada Maria Núria Riera i
Martos i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

9. Que l’Estat engegui mesures extraordinàries, com el Pla de
Lluita contra la Precarietat en el Treball de Balears, perquè es
compleixi la normativa en matèria de contractació indefinida,
temporal, temps parcials, descansos, temps de treball i permisos
de maternitat/paternitat.

Palma, 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

10. Que l’Estat, a través de l’INS (Institut Nacional de Salut
Laboral), realitzi un circuit d’atenció i estudis de càrregues de
feina per afavorir el reconeixement de malalties d’origen
professional que en aquests moments tenen la concepció de
dolences o patologies “comunes”, amb especial atenció
aquelles de naturalesa musculoesquelètica i en matèria
d’ergonomia i amb especial urgència les que es contemplen a
la “llei Kelly”.
11. Reforçar el principi de causalitat com a única justificació de
la contractació temporal perquè aquests contractes siguin una
eina transitòria i excepcional, de reforç d’estructura. S’ha
d’evitar que la figura del contracte temporal tingui un caràcter
estructural i gairebé sistemàtic.
12. Modificar la Llei Montoro de pressupostos de 2013 perquè
els governs autonòmics i les entitats locals tinguin una major
flexibilitat per millorar les condicions laborals dels treballadors
i les treballadores de les administracions i empreses públiques.

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 10
d'abril de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3212/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions del transport
públic de Palma per als residents de Formentera, Eivissa i
Menorca, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
B) RGE núm. 3437/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
problemes d'habitatge en aquesta legislatura, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
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El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C) RGE núm. 3431/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
compliment de la iniciativa per dotar Ciutadella amb un/a
pediatre/a, que contestà la consellera de Salut.
D) RGE núm. 3439/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la venda
ambulant il·legal, que contestà el conseller de Treball, Comerç
i Indústria.
E) RGE núm. 3428/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a retirada
de les terres de les autopistes d'Eivissa, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 3127/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a planificació del transport públic, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
d'abril de 2018, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Moció RGE núm.
3085/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern pel que fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel,
amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor 24, vots
en contra 32 i abstencions 0.

G) RGE núm. 3430/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a canvi
climàtic, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

H) RGE núm. 3435/18, del diputat Antoni camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous tributs
ambientals, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
I) RGE núm. 3438/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zonificació
escolar de cara al proper curs, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
J) RGE núm. 3436/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de garantia de
demora, que contestà la consellera de Salut.
K) RGE núm. 3440/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives legislatives
del Govern, que contestà la consellera de Presidència.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera de Salut, davant el Ple
de la cambra, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 6607/16 (RGE núm.
2760/18).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
d'abril de 2018, tengué lloc la compareixença de la consellera
de Salut, qui informà sobre el tema indicat.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

L) RGE núm. 3455/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
respecte del cap del Servei Assistencial de la Gerència del
Servei d'Urgències 061, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
M) RGE núm. 3267/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pressuposts de l'Estat a les Illes, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 3429/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
pressuposts generals de l'Estat, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 3441/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de les
possibilitats d'ocupació i la inclusió social, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Promesa de la nova diputada Agustina Vilaret i
González.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 d'abril de 2018, la diputada Agustina Vilaret i González,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, prestà la promesa
d'acatar la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 528/18, relativa a implantació
del Servei de Podologia d'atenció del peu diabètic i peu de risc
a Atenció Primària, amb l'esmena RGE núm. 3733/18, i quedà
aprovada la següent:

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'abril de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6412/17,
relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la
comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions de
2003, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut de
les Illes Balears a presentar de la mà del col·legi Professional
de Podòlegs de les Illes Balears un programa encaminat a
millorar de manera integral l'atenció sanitària a tots els nivells
dels pacients que necessiten atenció podològica.
A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

A)
El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que dugui a terme en el menor
temps possible, les actuacions fiscalitzadores corresponents en
relació amb els fets provats de la Sentència del Jutjat Penal
núm. 7 de Palma núm. 378/2015, de 8 d’octubre, en relació
amb les eleccions de 2003, i la possible incidència respecte de
les dades de l’informe 1/2003 de fiscalització de la
comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al
Parlament de les Illes Balears celebrades dia 25 de maig de
2003, que establiren les subvencions electorals corresponents.
A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'abril de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 16724/17, relativa a nova regulació del Bo Social
Elèctric per a consumidors vulnerables, amb l'esmena RGE
núm. 3775/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'abril de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 13971/17,
relativa a l'increment i l'homogeneïtzació dels complements
retributius especials per a la prestació de serveis professionals
a Formentera, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
Iniciar el diàleg entre totes les parts implicades en la
negociació dels acords econòmics que permetin l’equiparació
de tots els treballadors públics del Govern de les Illes Balears
amb residència a l’illa de Formentera, pel que fa a la percepció
efectiva del complement especial de residència a aquesta illa
amb efectes a l’entrada en vigor de l’exercici pressupostari
2019.
A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que inclogui dins els Pressuposts Generals de l’Estat una
partida suficient per fer front al cost de protegir els
consumidors vulnerables amb la finalitat d’evitar que aquest
cost vagi a càrrec de les administracions territorials titulars dels
serveis socials.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a distribuir entre les comunitats autònomes la partida
pressupostària acordada per fer front a la despesa elèctrica dels
consumidors vulnerables, segons els criteris que s’acordin en
el Consejo Territorial de Servicios Sociales del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
què s’incloguin les famílies monoparentals i les persones que
viuen totes soles dins els col·lectius d’especial protecció donat
que el decret pel qual es regula la figura del consumidor
vulnerable, el bo social i d’altres mesures de protecció dels
consumidors domèstics d’energia elèctrica no les inclou.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar, mitjançant l’acord del Consejo Territorial de
Servicios Sociales, una norma que impedeixi el tall del
subministrament de gas als consumidors vulnerables.

7620

BOPIB núm. 139 - 27 d'abril de 2018

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a enfortir el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis
Socials amb l’objectiu de consolidar i desenvolupar les
estructures de serveis socials d’atenció primària i les seves
prestacions bàsiques.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
especialment en el marc de la Llei de protecció de dades, a
defensar al màxim els consumidors a l’hora de l’aplicació del
bo social donada la intervenció en aquest procés
d’organitzacions públiques i privades i a fi de protegir al
màxim dades molt sensibles i d’evitar l’estigmatització de
col·lectius desfavorits.
A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2018
La secretària de la comissió
Laura camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'abril de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 17255/17, relativa a renda bàsica universal, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

B) RGE núm. 695/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
estades turístiques (II).
C) RGE núm. 696/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
estades turístiques (III).
D) RGE núm. 697/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
estades turístiques (IV).
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2018, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació, que foren contestades pel director
general de l'Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears:
E) RGE núm. 3656/18, del diputat Antoni Reus i Darder, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a participació
paritària en els programes.
F) 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.

E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Econòmic
i Social a realitzar l’estudi sobre la realitat present i la dinàmica
de reproducció de la pobresa a les nostres illes, els impactes
que tindria sobre ella l’aplicació d’una Renda Bàsica Universal
i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com aquesta.
A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2018
La secretària de la comissió
Laura camargo i Fernández
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 d'abril de 2018, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació, que foren contestades per la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
A) RGE núm. 694/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
estades turístiques (I).

G) 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.
H) RGE núm. 3663/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat.
I) RGE núm. 3653/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixements a la
qualitat d'IB3 Ràdio.
J) RGE núm. 3665/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex
d'audiència i pressupost.
K) RGE núm. 3670/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sous dels
treballadors.
L) 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".
M) 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.
N) RGE núm. 3671/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
externalització de serveis.

BOPIB núm. 139 - 27 d'abril de 2018
O) RGE núm. 3667/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de
serveis d'enregistraments amb dron.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

per tal d'exposar 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 de diputats i diputades del
Parlament i de membres del Govern de les Illes Balears.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril de
2018, tengué lloc la compareixença del Sr. Joan Oliver Araujo,
catedràtic de dret constitucional de la UIB, conseller i
expresident del Consell Consultiu; del Sr. Gabriel Garcias
Planas, professor titular de dret penal de la UIB i president de
l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears;
i del Sr. Francisco López Simó, catedràtic de dret processal de
la UIB, que informaren sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 18 d'abril de 2018, rebutjà els Punts 1 i 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a implantació del Servei de Podologia d'atenció
del peu diabètic i peu de risc a Atenció Primària, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de la consellera de Salut, davant la
Comissió de Salut, sobre el motiu dels incompliments en
matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de
Comptes a l'exercici 2015 (RGE núm. 326/18).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 11 d'abril de 2018, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut, qui, acompanyada del
director i el secretari general del Servei de Salut i de l'assessor
tècnic de la conselleria, informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Compareixença del Sr. Miquel Oliver Trobat, del Sr.
Alberto Taranco Iriondo i de la Sra. Maria del Mar Lluch
Martínez, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'exposar 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. Miquel Oliver Trobat,
president del Consell escolar de Mallorca, del Sr. Alberto
Taranco Iriondo, president del Consell Escola d'Eivissa, i de la
Sra. Maria del Mar Lluch Martínez, vicepresidenta del Consell
Escolar de Menorca, que informaren sobre el tema indicat.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Joan Oliver Araujo, del Sr.
Gabriel Garcias Planas i del Sr. Francisco López Simó,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
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Ordre de Publicació
D)
Compareixença de la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió
d'Economia, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern (RGE núm. 17146/17).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 d'abril de 2018, tengué lloc la
compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme, qui, acompanyada del secretari general i del
cap de Gabinet de Vicepresidència, i dels directors generals de
Turisme, de Fons Europeus, d'Innovació i Recerca i de
Desenvolupament Tecnològic, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2.5. INFORMACIÓ

Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les seves polítiques de sostenibilitat mediambientals.

Ordre de Publicació
Palma, a 23 d'abril de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

A)
Debat dels escrits presentats per la Sindicatura de
Comptes RGE núm. 575/18, 610/18, 790/18 i 851/18.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril de 2018, va procedir al
debat dels escrits esmentats, mitjançant els quals s'adjuntaven
l'Informe 137/17, sobre la rendició de comptes del sector públic
local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016;
138/17, del Compte General de l'Ajuntament de Palma
corresponent als exercicis 2010 i 2011; 143/17, consolidat dels
comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici
2015; i 144/17, relatiu a l'anàlisi de determinats aspectes de
l'endeutament de la CAIB a 31 de desembre de 2016,
respectivament.

B)
RGE núm. 3848/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a política general educativa de 0 a 3 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpelAla el conseller
d'Educació i Universitat, sobre la política general del Govern
de les Illes Balears en relació amb l'etapa educativa de 0 a 3
anys.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 23 d'abril de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2329/18.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 d'abril de 2018, no es debaté la proposició
no de llei esmentada, del Grup parlamentari Popular, relativa
al servei d'ambulàncies a Eivissa, atesa la seva retirada
mitjançant l'escrit RGE núm. 3748/18.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'abril de 2018, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'abril de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3847/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a sostenibilitat mediambiental.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

RGE núm. 3832/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemàtica de l'Hospital Residència Cas Serres
a Eivissa, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3555/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3555/18, relativa a problemàtica de l'Hospital residència Cas
Serres a Eivissa, la moció següent.
Exposició de motius
La problemàtica de l´Hospital Residència Assistida de Cas
Serres ja ha estat exposada a la corresponent interpel·lació de
dia 17 d´abril passat, però cal destacar que:
• La sol·licitud de renovació com a centre hospitalari per part
del Consell Insular d´Eivissa es va efectuar fora de termini.
• Que no hi ha hagut modificacions normatives des de
l´anterior autorització per tant ha estat el criteri polític del
Govern de les Illes Balears el que ha determinat el canvi
d´interpretació legislativa.
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•

•

•
•

Que els grups que formen part de l´equip de govern del
consell actual ( PSOE i PODEM ) s´han manifestat
independentment, encara que a darrera hora, en contra de la
denegació de renovació d´autorització com a centre
hospitalari d´aquest centre.
Que, com a equip de govern, es varen comprometre davant
els representants dels treballadors a oposar-se a aquesta
denegació i a emetre recurs d´alçada contra la resolució
d´extinció de l’autorització, encara que el recurs no
demanava la suspensió
d´aquesta resolució.
Que el Grup Parlamentari PODEM va entrar una proposició
de llei al Parlament per efectuar els canvis normatius
corresponents per permetre facilitar aquesta autorització,
procediment de tramitació llarg i on, a més, no hi consta la
imprescindible retroactivitat.

Donat, per tant, que, a pesar de tot, la resolució continua
vigent, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears o bé a la retirada o bé a la suspensió d´ofici de la
Resolució de la Directora General d´Acreditació Docència i
Recerca en Salut de 2 de març del 2018, que declara l´extinció
de l’autorització de funcionament de l´Hospital Residència
Assistida de Cas Serres d´Eivissa com a centre hospitalari, la
denegació de la seva renovació i la baixa corresponent en el
Registre de Centres Sanitaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emetre ordre, amb caràcter urgent, de modificació
dels requisits tècnics i del procediment d´autorització per a
centres hospitalaris, que eximeixi l´Hospital Residència
Assistida de Cas Serres d´Eivissa d´aquells requisits que
impedeixin l’activitat com a centre hospitalari, aconseguint,
d’aquesta manera, la regularització de forma immediata i sens
perjudici que, en el tràmit d’esmenes, es pugui incorporar, si
pertoca, a la proposició de llei presentada pel Grup
Parlamentari PODEM en el mateix sentit amb la redacció que
convingui per tal que tingui caràcter retroactiu.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
l’activitat de l´Hospital Residència Assistida de Cas Serres i a
les seves treballadores i treballadors per la seva feina diària i
per l’oposició a la resolució descrita.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dialogar i a planificar amb el consell i els ajuntaments
l’assistència sanitària i sociosanitària a l’Àrea de Salut
d´Eivissa i Formentera.
Palma, a 20 d'abril de 2018
El diputat
Vicent serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'abril de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3813/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió
per incorporar l'accés a les cirurgies de reassignació
genital.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quan i com preveu la Conselleria de Salut incorporar
l'accés a les cirurgies de reassignació genital, previstes a la Llei
8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals i eradicar la LGTHIfòbia?
Palma, a 19 d'abril de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 3817/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a parcel·les i municipis que s'han pogut acollir a la
disposició transitòria primera de la LUIB.
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 es preveu a la disposició transitòria
primera de la LUIB, en el sòl no adaptat al PTI i que té normes
subsidiàries, en sòl rústic, que n o tenen pla parcial, sense
dotació de serveis, quantes parcel·les i municipis afectats s'han
pogut acollir a aquesta disposició transitòria primera, amb les
condicions abans descrites? Indicau la descripció de les
parcel·les i els noms dels municipis.
Palma, a 20 d'abril de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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Ordre de Publicació
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 25 d'abril de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'abril de 2018, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
C)
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 3876/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a regulació del tot inclòs.

RGE núm. 3799/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a gran superfície comercial a Ses Fontanelles.

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

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern davant la
possibilitat d'una nova macrosuperfície comercial a Ses
Fontanelles?
Palma, a 19 d'abril de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 3837/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
3850), del diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoració de la
reunió amb les Apima de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quin dia pensa el Govern tenir regulat el tot inclòs?
Palma, a 24 d'abril de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 3877/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deslleialtat
institucional del Partit Popular i de Ciutadans.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines accions emprendrà el Govern en relaci8ó amb el
nou anunci del Govern central de permetre la tramitació del
projecte de prospeccions petrolieres MEDSALT-2 en zona de
la mar balear?
Palma, a 24 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Quina valoració fa de la reunió mantinguda el passat 18
d'abril amb les Apima de Menorca?
E)
Palma, a 23 d'abril de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 3878/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dret a les
cirurgies de reassignació genital.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan podran exercir les dones transsexuals el dret a accedit
a les cirurgies de reassignació genital recollit a la Llei 8/2016,
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals, i eradicar la LGTBIfòbia?
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Palma, a 24 d'abril de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

7625

Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)

I)

RGE núm. 3879/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a policies
interins.

RGE núm. 3887/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pla de retorn.

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

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

Sra. Consellera, pot explicar-nos com queda la figura del
policia local interí després de rebre l'ofici amb les apreciacions
realitzades per la Direcció General de Relacions amb les
comunitats autònomes, dependent del Ministeri de la
presidència i per a les Administracions Territorials?

Té la el GOIB un pla de retorn per als joves de les Illes que
han emigrat per motius laborals?

Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

J)
RGE núm. 3888/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
salut a Eivissa en els darrers tres anys.

G)
RGE núm. 3884/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
3898/18), del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Hospital
residència Cas Serres.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera de Salut de la política que
ha desenvolupat a Eivissa durant els darrers tres anys?
Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin criteri polític ha fet servir el Govern per no fer tot el
possible per mantenir l'acreditació d'hospital a l'Hospital
residència Cas Serres?
Palma, a 25 d'abril de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

K)
RGE núm. 3889/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa de l'entitat pública empresarial Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears.

H)
RGE núm. 3885/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a Art Jove 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per què s'ha suprimit la categoria d'Art Visual a la
convocatòria d'Art Jove 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, com valora la posada en marxa de
l'entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de
les Illes Balears?
Palma, a 25 d'abril de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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L)

O)

RGE núm. 3890/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
respecte al caràcter negociador de les meses sectorials
d'educació.

RGE núm. 3893/18, de la diputada Margaret Mercadal
i camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat
dels llots de la depuradora de Ferreries.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu el conseller d'Educació que s'està respectant el
caràcter negociador de les meses sectorials d'educació?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin és l'estat del trasllat dels llots de la depuradora de
Ferreries?
Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
P)
M)
RGE núm. 3891/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demandes de la comunitat educativa de l'IES Es Quartó del
Rei.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 3894/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'infraestructures 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina és la política d'infraestructures del seu govern?

Sr. Conseller d'Educació, té intenció de donar compliment
a les demandes de la comunitat educativa de l'IES Es Quartó
del Rei?
Palma, a 25 d'abril de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

Palma, a 25 d'abril de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Q)
RGE núm. 3895/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a salut alimentària.

N)
RGE núm. 3892/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició del
lloguer turístic a Palma.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera encertada la decisió de l'Ajuntament de Palma en
relació amb la prohibició del lloguer turístic?
Palma, a 25 d'abril de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears que amb l'anunciada
campanya d'inspecció en salut alimentària podrà fer front
davant les deficiències i els problemes que pateix la restauració
a Balears?
Palma, a 25 d'abril de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 d'abril de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3703/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacte estatal educatiu, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Dia 1 de desembre de 2016 i a petició dels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i Ciutadans, el Congrés dels
Diputats va aprovar la creació d'una Subcomissió per a
l'elaboració d'un gran Pacte d'Estat Social i Polític per
l'Educació.
Durant l'any 2017, més de vuitanta representants de
professors, pares, alumnes, partits polítics, així com experts
d'organismes internacionals comparegueren davant l'esmentada
subcomissió amb l'objectiu d'informar el seu parer perquè la
subcomissió pogués elaborar un diagnosi del sistema educatiu
i plantejàs propostes de millora a partir de la participació de
tots els sectors de la comunitat educativa. Entre aquestes
propostes, les més repetides foren la necessitat de modificar la
formació inicial del professorat, l'establiment de la carrera
professional docent, l'impuls de la formació professional,
l'adaptació de la societat al procés de digitalització o la revisió
del sistema de beques i ajudes a l'estudi.
Finalitzades aquestes compareixences, els grups
parlamentaris del Congrés acordaren fer feina setmanalment en
15 temes o eixos. Entre aquests eixos hi ha qüestions
transcendentals com l'estructura del sistema educatiu des de
l'Educació Infantil fins a l'accés a la Universitat, la inclusió
educativa, la xarxa de centres educatius, l'ordenació acadèmica
i els currículums, l'avaluació i la qualitat educativa, l'autonomia
de centres, la participació de la comunitat educativa, la
formació professional, els ensenyaments artístics o la religió,
entre d'altres.
Para·lelament a aquesta feina, des de les Illes Balears estam
treballant en la Comissió d'Educació del Parlament de les Illes
Balears per consensuar acords en matèria educativa que puguin
millorar la qualitat de l'educació en la nostra comunitat, a partir
del document tramès per la plataforma social Illes per un Pacte
constituïda a l'efecte.
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Actualment es duen a terme les compareixences dels
ponents proposats pels diferents grups parlamentaris per
manifestar el seu parer des dels seus àmbits de coneixement.
Des del Grup Parlamentari Popular confiam a poder avançar en
aquest treball, consensuar les conclusions i assolir acords entre
tots els grups parlamentaris que dotin d'estabilitat el nostre
sistema educatiu.
No obstant això, aquesta feina no pot anar deslligada de la
feina de la subcomissió estatal, donat que les competències
educatives es troben distribuïdes entre les diferents
administracions estatal i regionals, així com pel fet que la
competència legislativa bàsica en la matèria educativa pertoca
a l'Estat; per la qual cosa qualsevol acord regional que es faci
dependrà sempre de l'estabilitat de la normativa estatal que li
dóna cobertura, així com dels consensos que es puguin assolir
a nivell nacional i que tendrien incidència en totes les
comunitats autònomes.
A la vegada, la necessitat d'un pacte estatal que doti de
certesa i estabilitat al sistema educatiu és una demanda social
que els polítics representants de dita societat hem d'atendre i
satisfer, però que només serà possible si tots els grups que
conformen la Subcomissió d'Educació del Congrés fan feina
amb lleialtat a la ciutadania, alçada de mires i voluntat d'arribar
a consensos.
El passat dia 6 de març de 2018 i després de més d'un any
de feina intensa en la subcomissió estatal, així com en el
Consell Escolar de l'Estat, en el Grup de Treball de la Comissió
General d'Educació en la qual participen totes les comunitats
autònomes i en el Senat, el Grup Socialista va anunciar que
abandonava el debat per arribar a un pacte. El Grup
Parlamentari Podemos també va prendre un dia després la
decisió d'abandonar el debat.
Amb aquestes decisions es fa impossible continuar avançant
en la consecució d'acords educatius en els diferents eixos que
estaven plantejats, i es bloqueja la feina de la subcomissió que
no pot arribar a acords educatius únicament entre els membres
que hi continuen.
Per totes aquestes raons abans exposades, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats que reprenguin els treballs de la subcomissió
creada en aqueixa cambra per elaborar un Pacte d'Estat Social
i Polític per l'Educació, que serveixi per assolir acords que
dotin d'estabilitat i de millor qualitat el sistema educatiu i
garanteixin la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes amb
independència del seu lloc de residència en el territori
espanyol.
Palma, a 13 d'abril de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

7628

BOPIB núm. 139 - 27 d'abril de 2018

B)
RGE núm. 3708/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a no-extradició a Suïssa d'Hervé Falciani,
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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
El 4 d'abril de 2018 es coneix que l'Audiència Nacional
estudia una nova petició d'extradició contra el ciutadà
francoitalià Hervé Daniel Marcel Falciani originada per una
ordre de detenció internacional emesa per Suïssa. Aquesta està
relacionada, segons sembla, amb una condemna en absència a
cinc anys de presó en relació amb les dades revelades a
l'anomenada "Llista Falciani". Pels mateixos fets l'Audiència
Nacional va declarar la improcedència de l'extradició per part
d'Espanya el 8 de maig de 2013; fets pels quals aquesta persona
ja ha sofert privació de llibertat, per ser novament detinguda el
passat dia 4, i ha tornat a ser posada en llibertat l'endemà sota
vigilància i amb adopció de les corresponents mesures
cautelars, i en contra de la petició de presó de la Fiscalia, a
l'espera que es resolgui sobre la seva extradició.
Falciani és conegut en l'àmbit internacional per atribuir-se-li
la distribució de l'anomenada "llista Falciani", un llistat de
clients del banc suís HSBC (the Hong Kong and
ShanghaiBankingCorporation) que ha permès a la Justícia de
diversos països, no solament perseguir evasors fiscals, sinó
conèixer dades bancàries i financeres relacionades amb altres
activitats delictives com el terrorisme. La filial suïssa comptava
amb 106.000 clients de 203 països del món que haurien ocultat
a les hisendes públiques d'aquests països més de 100.000
milions de dòlars. A Espanya, en la llista del voltant de 700
evasors fiscals en l'HSBC hem trobat coneguts polítics, però
també banquers i empresaris, entre els quals es trobava la
família Botín o Masaveu.
La xarxa de paradisos fiscals és un espai opac de les
finances, que beneficia les grans fortunes, la banca d'inversió
i un bon nombre de corporacions que eludeixen el pagament
dels impostos per aquesta via. Permeten que s'oculti tot tipus de
rendes, incloses les que poden provenir d'activitats delictives.
ONGD assenyalen que entre 2013 i 2014 s'hauria incrementat
en un 44% el nombre de filials de les grans empreses a
paradisos fiscals. Només l'any 2014, el total de la inversió a
paradisos fiscals des d'Espanya va arribar als 2.073 milions
d'euros, mentre que 17 de les 35 empreses de l'Ibex 35 no
pagarien per l'impost de societats a Espanya. L'Observatori de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha assenyalat que les
empreses de l'Ibex 35 posseeixen més de 1.285 societats en
territoris de baixa o nul·la tributació. Segons un altre estudi de
2012 de l'organització independent TaxJustice Network, el
valor dels capitals ocults en territoris offshore se situaria entre
21 i 32 bilions de dòlars, xifra equivalent al doble del PIB dels
Estats Units. Segons diverses estimacions, els diners procedents
d'entitats i fortunes espanyoles residents a paradisos fiscals
superaria els 150.000 milions d'euros. Segons GESTHA, la
borsa de frau en el conjunt de l'Estat ascendeix a 59.500
milions d'euros anuals, xifra similar a la despesa sanitària anual
de totes les administracions públiques. Espanya dedica menys

recursos que els països del seu entorn a frau fiscal, un inspector
d'hisenda per cada 1.958 habitants, gairebé la meitat dels 740
d'Alemanya o els 942 de França, i 1 per cada 970 habitants de
la mitjana europea. Segons l'associació de tècnics d'Hisenda
GESTHA, a Espanya aproximadament el 70% d'aquest frau es
concentra en grans empreses i fortunes, mentre que el 90% dels
inspectors d'hisenda investiga pimes i autònoms en comptes
dels grans evasors.
No obstant això, la justícia suïssa persegueix Hervé
Falciani, expert en sistemes d'informació i extreballador del
banc HSBC, defensant el dret a l'opacitat bancària d'una
manera que no s'admet en el nostre ordenament jurídic, on no
figura com a bé jurídic protegit el dret d'una entitat bancària a
preservar la identitat dels delinqüents i les seves operacions. En
el nostre sistema jurídicopenal s'ha atendre una visió conjunta
del possible il·lícit i s'exigeix una combinació exacta dels
requisits dels elements subjectius i objectius del tipus, la
tipicitat, etc.; tipicitat que, respecte de les conductes que ens
ocupen, no coincideix entre tots dos sistemes.
L'actual situació política espanyola pel que es refereix a
extradicions no ha d'influir en uns o altres procediments. Els
criteris jurídics, la defensa de la llei, per ser aplicada com
correspon pels que han de vetllar per això, han de prevaler
enfront d'altres consideracions. Cada cas ha de ser valorat de
forma independent.
Al marge d'altres consideracions, referides fonamentalment
al principi non bis in ídem i a les valoracions que en el seu
moment ja va realitzar l'Audiència Nacional sobre l'absència de
la doble incriminació, el Parlament de les Illes Balears, com la
societat de les Illes Balears, no pot deixar de valorar molt
positivament la col·laboració d'aquest ciutadà amb les autoritats
espanyoles.
En desestimar l'extradició de Falciani, l'Audiència Nacional
va esmentar la resolució en la qual sanciona l'entitat bancària
HSBC BANK PLC, Sucursal a Espanya, de 19 de novembre de
2002, del Ministre d'Economia, on se li imposen tres multes i
sengles amonestacions públiques per infraccions greus de la
Llei 19/1993, de 28 de desembre, de mesures de prevenció del
blanqueig de capitals. Això va portar a les sentències
6258/2009 de la Sala Contenciosa de l'Audiència Nacional i
1338/2013 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, referides a
l'entitat HSBC Bank Plc, Sucursal a Espanya, inscrita en el
Registre d'Entitats de Crèdit espanyol, i HSBC Repúblic Bank
(Suisse), entitat suïssa; sentències que van permetre dibuixar un
tipus d'operacions en relació amb diverses infraccions
administratives i delictes, particularment de blanqueig de
capitals. És a dir, l'HSBC ja havia delinquit en matèria de
prevenció del blanqueig de capitals abans de la necessària
aportació d'Hervé Falciani.
La llista Falciani, així mateix, va impulsar la recuperació
més gran de doblers que es trobaven en paradisos fiscals de la
història d'Espanya. No obstant això, el ministre d'Hisenda va
impulsar una amnistia fiscal per regularitzar aquests doblers
que només va permetre recuperar entre el 3 i el 10% del
defraudat, import que, en qualsevol cas, va ascendir a més de
tres-cents milions d'euros per a la hisenda pública. Es pot
asseverar que la informació aportada per la llista Falciani va
suposar el major servei en la lluita contra el frau de les darreres
dècades. El mateix va ocórrer a França i a Estats Units: la
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informació aportada va portar a operacions efectives de lluita
contra aquests delictes, entre altres.
L'Audiència Nacional va afirmar a la seva interlocutòria de
8 de maig de 2013 en què va denegar l'extradició que "La
conclusió que necessàriament hem d'obtenir de tot l'anterior
és que, si bé no pot afirmar-se que la totalitat de les
operacions i pràctiques bancàries de l'HSBC Bank Plc fossin
ni molt menys irregulars en el període a què es refereixen els
fets, sí que existeix suficient constància de l'existència d'un
nombre significatiu que, tal com hem afirmat amb anterioritat,
contravenen normes internacionals i internes dels estats en
relació amb la prevenció, com d'aportació d'informació en
relació no només amb situacions de defraudació tributària,
fossin delicte o no, sinó que també de blanqueig de diners, i
fins i tot el finançament del terrorisme, circumstàncies totes
elles que estimem summament rellevants a l'hora d'analitzar
tant la tipicitat com l'antijuridicitat de la conducta atribuïda
al senyor Falciani, almenys des de la perspectiva del dret
intern espanyol, i en l'atorgament de la condició de "secret
irrevelable" o secret penalment protegit a ultrança, a certa
informació relativa a operacions econòmiques sospitoses
d'estar relacionades amb activitats il·lícites o delictives o fins
i tot ser elles mateixes obertament delictives."
I sobre la incidència de l'actuació de Falciani, entre altres
consideracions, que "Referent a això, la Sala, per exemple, ha
rebut testimoniatge del fiscal francès Sr. Eric de Montgolfier,
en relació amb les recerques criminals dutes a terme a França
a partir de la informació aportada pel reclamat Sr. Falciani,
sobre les dades obtingudes de l'HSBC Private Bank (Suisse) i
l'aportació per part del reclamat d'ajuda i assistència per a
l'obtenció d'informació útil dels arxius corresponents, respecte
de clients francesos del banc que podrien haver comès delictes,
servint-se o emparant-se en l'opacitat que ofereix el sistema de
secret bancari vigent a Suïssa i d'altres països als quals van
remetre informació. En relació amb Espanya, els testimonis
intervinents també van posar de manifest la utilitat de la
informació rebuda indirectament del Sr. Falciani, aportada a
les autoritats franceses, confirmant la recepció d'aquesta i els
efectes en l'ordre intern, produint-se, segons van afirmar, la
major regularització fiscal de la història d'Espanya."
I podem afegir una altra cita de l'extensa interlocutòria, als
efectes que aquí ens ocupen, i deixar de costat aquelles altres
qüestions jurídiques citades, de molt pes per evitar l'extradició,
però de menor rellevància des del punt parlamentari:
"Respecte de les diferents manifestacions del dret a la
intimitat, la que aquí únicament ens interessa és la informàtica
o de dret a la protecció de determinats dades personals,
fonamentalment de caràcter econòmic en poder de terceres
persones, i específicament el de control sobre la seva difusió,
ús, destinació, etc., per part del subjecte titular. En qualsevol
cas intimitat referida a persones físiques i no a les jurídiques
(SSTC 137/1985, 257/1985, 231/1988, ATC 208/2007), ja que,
com s'ha posat de manifest per la doctrina, l'extensió
continguda a l'art. 200 CP haurà d'entendre's com purament
instrumental per a la protecció de les dades que posseeixi
aquesta, però pertanyents a les persones físiques (SAP de
Sevilla, Secció 7a 54/2009), la intimitat de la qual és la que
veritablement es protegeix, encara que indirectament, per la
norma penal, però haurà d'atorgar-se en tot cas legitimitat a
la persona jurídica per instar la persecució penal respecte de
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les dades de persones físiques que manegen, això a l'efecte del
requisit o condició de perseguibilitat que en el nostre dret
s'estableix a l'art. 201 del CP. A l'anàlisi de doble incriminació
que es realitza, indiquem que, a través de l'art. 199 del CP, es
protegiria la intimitat dels clients, persones físiques, del banc,
sense que calgui que la informació que adquireix la condició
de secret pertanyi al nucli dur de la privadesa, doncs en aquest
cas s'aplicaria l'agreujament de l'apartat sisè de l'article 197
CP, però en tot cas sí que és necessari que afectin la intimitat
personal (STS 2a-30/04/2007-1805/2006) i en principi sí que
estarien incloses les dades personals i professionals bàsiques
dels titulars dels comptes, així com l'import dels seus dipòsits
i dades relatives a operacions financeres dels imports, etc. ;
enfront de la divulgació de les indicades dades per persona
que disposa o hi té natural accés per la seva relació laboral
amb el banc com a treballador qualificat en l'àrea informàtica
de l'entitat financera.
No obstant això, és necessari fer importants aclariments
sobre la naturalesa i característiques de la informació de la
qual es diu que s'apropia i divulga el Sr. Falciani, en el sentit
que encara que en principi, segons s'indica és una informació
general, no seleccionada, que es referiria a una generalitat de
persones (el MPC es refereix al fet que es tractaria d'una
activitat de "phishing" o "fishing"), la veritat és que la
informació que consta ha estat i està sent revelada sí que
hauria estat seleccionada i es refereix a activitats sospitoses
d'il·legalitat, fins i tot constitutives d'infraccions penals
(defraudació tributària, blanqueig de diners, possible
finançament del terrorisme...), la qual cosa necessàriament ens
porta a considerar que seria una informació de cap manera
susceptible de legítima protecció, com a secret, a través de la
protecció que estableix l'indicat precepte penal. Això afecta
directament a la tipicitat de la conducta.
D'altra banda, existeixen normes en el nostre dret que
justifiquen i legitimen en el tractament o cessió a tercers de
dades de caràcter personal sense consentiment del seu titular
en determinades específiques situacions, la qual cosa
justificaria penalment la conducta atribuïda al Sr. Falciani.
(...)
Recapitulant, hem d'indicar, que en el nostre dret, el secret
no és un valor o un bé en si mateix que mereixi en si i per si
mateix ser protegit, sinó com a element purament instrumental
per protegir el que són autèntics béns jurídics mereixedors de
protecció, tals com són la intimitat, la lliure competència, el
secret d'empresa, la seguretat de l'Estat, etc., per això resulta
un element imprescindible la licitud d'aquella informació que
es troba emparada sota el secret, bé sigui sota la protecció de
la intimitat o sota la protecció del secret d'empresa i, en tot
cas, existeixen interessos superiors que relleven d'aquest secret
i justifiquen la cessió de la informació en favor de determinats
subjectes públics, a més d'interessats, legitimats per conèixer
la informació, tals com són les autoritats administratives
competents en matèria de defraudació tributària, i
específicament el Ministeri Fiscal i els Tribunals, en la recerca
i persecució d'il·lícits penals."
No s'entén, per tant, l'existència d'un canvi de criteri en
aquest sentit després de l'anterior denegació de l'extradició.
Manifestem el nostre rebuig a la possible extradició d'Hervé
Daniel Marcel Falciani, qui no només ha col·laborat amb el
compliment de la llei sinó fins i tot ha brindat el seu suport en
el desenvolupament i la redacció de fórmules jurídiques per a
la protecció als testimonis en les denúncies per corrupció.
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El Govern Espanyol ha de prestar la màxima protecció a
Falciani. La defensa dels que posen en coneixement de les
autoritats aquells fets o dades que tenen constància que són o
poden ser constitutius de delicte ha de ser una prioritat en un
estat social i democràtic de dret. I això ha de suposar
necessàriament la protecció de les persones denunciants de
delictes de frau fiscal i corrupció, així com la seguretat de
mecanismes de posada en coneixement de tals delictes segurs
i confidencials.
La normativa actual, tant penal com en matèria de
transparència i altres matèries connexes, estableix
progressivament obligacions de col·laboració ciutadana que no
pot ser reprimida quan es duu a terme.
Per tot això, presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la situació del ciutadà Hervé Falciani,
col·laborador amb les autoritats espanyoles en la lluita contra
el frau i l'evasió fiscal.
2. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva oposició
frontal a la seva extradició i sol·licita al Govern d'Espanya que,
arribat el cas, denegui l'extradició a Suïssa d'Hervé Daniel
Marcel Falciani, en especial atenció a la seva lloable
col·laboració amb l'administració tributària espanyola.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar mesures per lluitar contra el frau fiscal i per
incrementar la protecció als denunciants de frau i corrupció,
entre les quals han de figurar les següents:
a) Augment dels recursos destinats a l'Agència Tributària i
a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a curt i
mitjà termini, per combatre el frau, l'evasió i l'elusions fiscals
i el blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes.
b) Impuls de la coordinació en el si de la Unió Europea per
aconseguir l'harmonització fiscal i eliminar el secret bancari,
l'amnistia fiscal o les "societats pantalla", facilitant l'execució
de mesures sancionadores si escau.
c) Regular la protecció efectiva de totes les persones
denunciants de delictes de frau fiscal i corrupció, incloent
canals de denúncia confidencial i/o anònima, que evitin
l'existència de qualsevol tipus de represàlia.
Palma, a 16 d'abril de 2018
El diputat
Carlos Saura i León
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

C)
RGE núm. 3820/18, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca i Mixt, relativa a suport Rohingyas, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presenten la proposició no

de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Els rohingyas suposen el 4% de la població de l'estat birmà,
una minoria musulmana en un estat de tradició budista.
Des del procés de descolonització de 1948 els rohingyas
han estat discriminats sistemàticament per les institucions
polítiques hegemòniques del país, que consideren els seus
integrants com immigrants de Bangladesh no benvinguts. Amb
la instauració de la dictadura militar el 1962 se'ls va denegar la
nacionalitat birmana que fins llavors havien tingut i es van
convertir en apàtrides sense drets civils ni polítics. Entre
d'altres, no tenen dret a la lliure circulació, no tenen dret a
treballar, no tenen dret a ser escolaritzats ni a rebre assistència
sanitària, no tenen dret a casar-se ni a tenir més de dos fills, i
tampoc no tenen dret a posseir terres, les quals els són
confiscades sistemàticament. Aquest escenari que s'ha anat
teixint des de fa dècades ha permès la normalització i la
legitimació de pràctiques de treball forçat, d'explotació laboral
i sense garanties, d'assetjaments i violacions, de crema de
mesquites, cases i escoles amb rohingyas dins, etc. No en va
l'ONU ha declarat que aquesta comunitat és la minoria ètnica
més perseguida.
La zona del conflicte és infranquejable per periodistes,
ONG i organitzacions internacionals que reclamen accedir per
prestar ajuda humanitària.
La sortida de membres de la comunitat rohingya va
començar el 25 d'agost de 2017 i des de llavors unes 700.000
persones han cercat empara a la frontera amb Bangladesh, on
encara es troben en enormes camps de refugiats.
La relatora de l'ONU sobre els drets humans en aquest país,
Yanghee Lee, ha denunciat que les matances de minories que
està perpetrant l'exèrcit de Birmània tenen el segell distintiu
d'un genocidi.
Un estudi de fa dos anys d’Amnistia Internacional ha
revelat que en l'estat de Rajine, els rohingyas viuen confinats en
un gueto, amb dificultats per accedir a l'atenció mèdica i
l'educació i, en algunes zones, fins i tot per sortir del seu poble.
La situació actual compleix tots els requisits de la definició
legal del crim de lesa humanitat d'apartheid.
La pressió de la comunitat internacional va possibilitar
constituir una comissió assessora internacional sobre el
desplaçament rohingya i la seva possible tornada, però el
membre més notori d'aquest grup, l'exgovernador de Nou
Mèxic i exsecretari nord-americà d'energia, Bill Richardson, ha
anunciat la seva renúncia en els termes més durs davant la
passivitat del govern birmà.
Davant l'aïllament i la fam, l'èxode massiu cap a Bangladesh
continua sumant refugiats al país veí, que segons ACNUR ja
concentra gairebé 600.000 rohingyas, dels quals el 60% són
nins i nines.
Segons la mateixa organització, si les autoritats de
Bangladesh acaben construint el nou camp de refugiats que han
anunciat, amb capacitat per 800.000 persones, estaríem davant
el camp de refugiats més gran del món.
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Des de 2011 Myanmar es troba en un procés de transició
democràtic després de sis dècades de dictadura militar. El
paper d'Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la Pau i màxima
mandatària de Myanmar, ha estat decepcionant davant
l’opressió que pateixen els rohingyas. Una violència que s’ha
intensificat des de 2012 quan es va estendre en l'estat la
violència entre les comunitats budista i musulmana. L’alt
Comissionat de la ONU per als Drets Humans, Zeid Raad a
l'Hussein, ha arribat a no descartar que la líder birmana, Aung
San Suu Kyi, pugui ser acusada de genocidi.
Durant aquests anys de democratització diferents potències
estrangeres s’han mostrat interessades en els recursos naturals
i l’accés al mercat de Myanmar. Per una banda Xina, on els
seus interessos se centren en l’accés a l’Índic per al transport
del gas, evitant l’Estret de Malacca i les costes vietnamites, que
mantenir el seu poder geopolític en el Sud-est Asiàtic. Per una
altra els EEUU han aixecat l’embargament a la importació
d’armament a Myanmar.
En el cas de Xina una condemna del genocidi rohingya
podria atreure la mirada de la comunitat internacional a les
situacions de repressió en el Tibet o contra les minories
musulmanes Uigures en la província de Xinjiang, i en el cas
d’EEUU estan interessats a seguir fomentant fluides relacions
militars amb el país.
Amb aquests panorama geopolític que complica el
compliment dels drets humans, la Comunitat Internacional ha
d’actuar per aturar el genocidi dels rohingyas.
Per tot l’anteriorment exposat, els grups sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat
amb la comunitat rohingya i condemna els greus abusos i les
violacions dels seus drets humans.
2. El Parlament de les Illes Balears condemna i demana que es
desmantelli el sistema promogut per l’estat de segregació i
discriminació contra els rohingyas en l’estat de Rajine,
qualificat com a sistema d'apartheid.
3. El Parlament de les Illes Balears reclama que tot retorn de
persones refugiades rohingyas a Myanmar ha de ser: segur,
voluntari i en condicions de dignitat; dur-se a terme en
associació amb ACNUR i l'OACNUDH, així com respectar
plenament el dret internacional, inclòs el principi de no
devolució.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per la manca de garanties de llibertat d'expressió,
inclosa la detenció de periodistes i activistes dels drets humans,
i exigeix l'alliberament immediat de tots els presos de
consciència a Myanmar.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a intercedir a nivell nacional i
internacional per aturar el genocidi dels rohingyas.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a facilitar petició d'asil en ambaixades i consolats i l'emissió de
visats humanitaris.
Palma, a 20 d'abril de 2018
Les diputades
Sílvia Cano i Juan
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
Josep Ferrà i Terrasa
Nel Martí i Llufriu
Xavier Pericay i Hosta

D)
RGE núm. 3838/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS
per Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig
de 2015, 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.
L’informe 111/2016 de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears corresponent a la fiscalització de la comptabilitat
electoral de les eleccions autonòmiques de dia 24 de maig de
2015 va ser anterior a l’esclat del cas de corrupció conegut com
el “cas contractes”, que ha posat en qüestió la campanya
electoral de MÉS per Mallorca, atesa la imputació del seu cap
de campanya, el senyor Jaume Garau, i de l’anterior cúpula de
la conselleria de cultura, amb l'exconsellera Ruth Mateu al
front.
L’escrit de denúncia de la Fiscalia Anticorrupció davant el
jutjat d’instrucció núm. 9 de Palma de Mallorca, imputa d’un
presumpte delicte de tràfic d’influències i prevaricació el
màxim responsable de l’ATB, Pere Muñoz, l'exconsellera de
Cultura, Ruth Mateu, l’exdirector general de Cultura, Jaume
Gomila, l'exdirector de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Josep
Ramón Cerdà, i el mateix Jaume Garau.
L’informe de la Sindicatura no va tenir en compte, per raons
òbvies, els fets delictius que s’atribueixen al senyor Jaume
Garau i a la resta d’imputats, el que fa posar en tela de judici la
netedat de la campanya electoral duta a terme per MÉS per
Mallorca i dóna peu a pensar en una possible trama de
finançament irregular d’aquesta formació política.
El fet que el mateix cap de campanya de MÉS per Mallorca,
a través de diferents empreses, fes una gira per les conselleries
controlades per aquest partit, aconseguint signar contractes a
dit, alguns fins i tot fraccionats, per un import superior als
150.000 euros, dóna peu a pensar que aquesta era la forma de
pagar els serveis prestats durant la campanya electoral.
La prestesa amb què Jaume Garau va acudir a les
conselleries de Cultura i de Turisme per firmar contractes amb
l’objectiu d’elaborar informes d'allò més divers i de dubtosa
utilitat, fan sospitar de forma alarmant que aquesta podria ser
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la manera que es va fer servir per cobrar les feines realitzades
durant la campanya electoral, de forma que ja no era el partit
qui pagava, sinó que se li pagava a través de les conselleries
amb doblers públics.
Davant aquestes sospites, que són molt evidents, el Partit
Popular va presentar dia 17 d’abril de 2018 a la Comissió
d’Hisenda, una esmena a una proposició no de llei dels grups
d’esquerres amb el propòsit que la Sindicatura revisés la
comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca donats els darrers
esdeveniments del “cas contractes”. La sorpresa va ser quan la
representant de MÉS per Mallorca, que demana tanta
transparència als altres però que actua amb una total opacitat,
va bloquejar la possibilitat que es pogués debatre aquella
esmena, demostrant que alguna cosa amaguen quan no volen
que es fiscalitzin els seus comptes electorals.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que dugui a terme, en el menor
temps possible, les actuacions fiscalitzadores corresponents a
la comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015, ateses les noves dades
i informacions conegudes a causa del procés judicial obert
contra el cap de campanya d’aquesta formació, el Sr. Jaume
Garau, en el presumpte cas de corrupció anomenat “cas
contractes”, on des de diferents conselleries contractaven el Sr.
Jaume Garau per fer informes diversos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que l’informe emès, de revisió de
la fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de la campanya electoral de 2015, especifiqui el nom
de les empreses que van col·laborar en el desenvolupament
d’aquesta campanya de MÉS per Mallorca, comprovant si les
factures emeses per aquestes empreses, especialment les
empreses del Sr. Jaume Garau, van ser pagades realment per
MÉS per Mallorca i especificant l’import total de les feines
facturades pel Sr. Jaume Garau.
Palma, a 19 d'abril de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

E)
RGE núm. 3839/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral del
PSIB-PSOE de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de
2015, 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.

L’informe 111/2016 de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears corresponent a la fiscalització de la comptabilitat
electoral de les eleccions autonòmiques de dia 24 de maig de
2015 aporta una sèrie d’informacions que desperten una sèrie
de dubtes respecte de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE
i la forma d’actuar d’aquesta formació política.
Diu l’informe de la Sindicatura de Comptes:
“S’han realitzat pagaments de factures de proveïdors a
favor de comptes corrents del propi partit per un import
total de 2.568,50 euros. Per altra banda, consta una
factura per import de 9.692,10 euros, que ha estat abonada
mitjançant dos pagaments: un primer pagament, per import
de 5.816,10 euros, a favor del proveïdor que ha presentat
la factura; i un segon pagament, per import de 3.876,00
euros, a favor d’un compte del partit.
Una factura, per un import de 5.446,80 euros, ha estat
abonada amb un xec al portador, en contra de l’establert
a l’article 34.2 de la llei 10/2010, a més d’obviar la
transparència prevista pel legislador en els articles 125 i
126 de la LOREG”.
Davant aquestes qüestions plantejades per la Sindicatura de
Comptes, des del Partit Popular es van demanar explicacions
als representants del Partit Socialista, tant a la Comissió
d’Assumptes Institucionals de dia 7 de març de 2018, com a la
Comissió d’Hisenda de dia 17 d’abril de 2018.
En ambdues ocasions la resposta dels representants del
PSIB-PSOE va ser el silenci. Aquells que presumeixen de
transparència i exigeixen transparència als altres, han actuat en
aquesta ocasió amb una total opacitat. Tan és així, que ni tant
sols han estat capaços de donar cap tipus d’explicació davant
un modus operandi fortament sospitós.
Es dóna la circumstància, per altra banda, que el Partit
Socialista del País Valencià està sent investigat per un jutjat per
un presumpte finançament irregular del partit a través d’una
trama de falsificació de factures. En el cas de València,
l’agència de comunicació Crespo Gomar organitzava els actes
electorals pel PSPV-PSOE, però eren determinades empreses
molt pròximes al Partit Socialista les que es feien càrrec de les
factures. Les diligències estan obertes per presumptes delictes
electorals, prevaricació, falsedat documental continuada i
malbaratament de cabdals públics.
En el cas de Balears les irregularitats detectades per la
Sindicatura de Comptes, on es paguen factures de proveïdors
ingressant els doblers a comptes del propi partit, o es paguen
suposadament factures per mitjà de talons al portador, pràctica
expressament prohibida per la llei, donat que pot amagar el
destí real d’aquells doblers; guarden un paral·lelisme molt
evident amb els fets investigats per la policia i els jutjats a
València. La forma d’actuar a Balears guarda una gran
similitud amb la forma de fer dels socialistes valencians.
És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que dugui a terme, en el menor
temps possible, les actuacions fiscalitzadores corresponents a
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la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig de 2015, atès el que explica
l’informe 111/2016 de la mateixa Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears i ateses també les informacions conegudes de
presumpta trama de falsificació de factures i finançament
irregular del PSPV-PSOE, en el que podria semblar una
pràctica habitual d’aquesta formació política.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que l’informe emès, de revisió de
la fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de
la campanya electoral de 2015, especifiqui el nom de les
empreses que van col·laborar en el desenvolupament d’aquesta
campanya del PSIB-PSOE, comprovant si les factures emeses
per aquestes empreses van ser pagades realment pel mateix
PSIB-PSOE o els pagaments els feien tercers.
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Els pacients que necessiten un TAC urgent reben atenció
immediata.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)
A les Preguntes RGE núm. 1532/18 i 1533/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a agrupacions empresarials
o clusters als quals se'ls ha concedit subvenció amb domicili
a l'illa d'Eivissa i import de les subvencions.
Les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions varen
ser publicades al BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017,
i no hi ha hagut cap sol·licitud de cap entitat ni empresa amb
domicili a l’illa d’Eivissa.

Palma, a 19 d'abril de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, 26 de març de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

D)

A les Preguntes RGE núm. 1414/18 a 1416/18,
presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a expedients
entrats a la Comissió Balear de Medi Ambient l'any 2015
a 2017.

A les Preguntes RGE núm. 1536/18 i 1537/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a Eivissa, dels ajuts per dur a terme accions especials dins
el sistema de ciències, tecnologia i innovació de les Illes
Balears i import.

Tret d’error o omissió s’informa que a l’any 2015 varen
entrar 178 expedients a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears. L’any 2016 en varen entrar 202 i l’any 2017 en
varen entrar 207.

Les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions varen
ser publicades al BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017, i no hi
ha hagut cap sol·licitud de cap entitat ni empresa amb domicili
a l’illa d’Eivissa.

A)

Palma, 22 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 26 de març de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
A les Preguntes RGE núm. 1496/18 i 1497/18,
presentades per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relatives a proves TAC.
Dies d’espera de TAC als hospitals de Balears
Hospitals
Can Misses
Inca
Manacor
Mateu Orfila
Son Espases
Son Llàtzer

No urgent
40,8
83
97
21
45
22

E)
A les Preguntes RGE núm. 1542/18 i 1543/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a Eivissa, de les subvencions per fomentar la mobilitat
predoctoral fent estades breus en centres d'R+D de fora de
les Illes Balears i import.
No hi ha hagut cap sol·licitud de cap estudiant amb domicili
a l’illa d’Eivissa per a realitzar estades breus a centres R+D de
fora de les Illes Balears.
Palma, 26 de març de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo
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Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 1544/18 i 1545/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a operadors de
telecomunicacions de banda ampla, amb domicili a Eivissa,
que han estat beneficiats per les subvencions i import.
Cap operador de telecomunicacions de banda ampla amb
domicili a l’illa d’Eivissa no s’ha pogut beneficiar de la
convocatòria ja que aquesta no ha estat convocada. Al dia
d’avui, s’està a l’espera del corresponent informe vinculant i
preceptiu del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
Palma, 26 de març de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania
envers la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de
l’LGTIB-fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets
de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI), per
al 2017 (BOIB núm. 49, de 25 d’abril de 2017).
En data de 14 de desembre de 2017 l’entitat beneficiària va
sol·licitar la renúncia a la subvenció, atès que, per poder dur a
terme l’activitat subvencionable segons el pressupost aprovat,
concretament l’obra de teatre Una noche en casa del abuelo i,
per acuses alienes a l’entitat, no va ser possible aconseguir un
escenari idoni amb les característiques tècniques ni amb el
temps suficient per poder organitzar aquesta obra dins el
termini d’execució que preveia la convocatòria.
L’argumentació queda reflectida tècnicament pel Servei de
Coordinació i atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la
Direcció General de Coordinació.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1546/18, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a associacions o entitats que tenguin com
a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones
i homes o adreçades a eradicar la violència contra les
dones, amb domicili a Eivissa, que han estat beneficiàries
de les subvencions.
A l’empara de la Resolució de la directora de l’Institut
Balear de la Dona de 25 d’agost de 2017 per la qual s’aprova
la convocatòria de subvencions en matèria d’accions de foment
de l’associacionisme i de suport a la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones per a l’any 2017, s’ha concedit una
subvenció a l’Associació de Dones Progressistes d’Eivissa,
amb domicili a l’illa d’Eivissa.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 1548/18 i 1549/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb
domicili a Eivissa, dels ajuts destinats a dissenyar i
implantar campanyes divulgatives de sensibilització de la
ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i la
prevenció de l’LGTBI fòbia a les Illes i import.

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 1550/18 i 1551/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a Eivissa, de les subvencions per fomentar la dinamització
i l'augment del capital social en la xarxa associativa de les
Illes Balears i import.
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel
Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 (BOIB núm. 15, de
4 de febrer), i modificat per un acord del Consell de Govern de
28 d’abril de 2017 (BOIB núm. 51, de 29 d’abril), es va
aprovar una convocatòria de subvencions per al foment de
l’acció cívica per generar coneixement i transferir-lo a la
societat de les Illes Balears mitjançant les corporacions de dret
públic.
Varen sol·licitar i rebre subvenció les quatre corporacions
autonòmiques inscrites en el Registre d’acadèmies de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears: la Reial Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, la Reial
Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i
Heràldics, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
i al Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears.
L’import concedit en conjunt a les quatre corporacions ha
estat de 32.217,66€.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Només hi va haver una entitat amb domicili a l’illa
d’Eivissa que va presentar sol·licitud de subvenció a aquesta
convocatòria: Sa Clau de S’Armari.
En data 13 d’octubre de 2017, la consellera de Presidència
va atorgar una subvenció de 2.481,70€ a l’entitat Sa Clau de
S’Armari, per executar el projecte “La Cultura contra
l’LGTBI-fòbia”, en el marc de la Resolució de la consellera de
Presidència de 24 d’abril de 2017 per la qual s’estableix la
convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 1552/18 i 1553/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a Eivissa, de les subvencions per a l'any 2017 per tal de
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facilitar l'accés de les pimes i els emprenedors de les Illes
Balears al finançament per obtenir liquiditat o dur a terme
els seus projectes d'inversió i modernització a fi de donar
liquiditat al sistema econòmic general, i import.
El nombre total de beneficiaris és de 39.
L’import total és de 162.139,88€.
Palma, 27 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
K)
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Ordre de Publicació

M)
A les Preguntes RGE núm. 1560/18 i 1561/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, de les ajudes a persones residents a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de beca per
dia d’assistència al curs bàsic de capacitació per a l’accés a
la policia local, i import.
Els beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa per beques
per dia d’assistència als curs bàsic de capacitació per a l’accés
a la policia local han estat 4 persones.
L’import total de les beques d’Eivissa l’any 2017 va ser de
9.060€.

A les Preguntes RGE núm. 1554/18 i 1555/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a agrupacions de protecció
civil beneficiàries, amb domicili a Eivissa, de les
subvencions per tal de dotar les agrupacions de voluntaris
de protecció civil d'equips d'emergències per poder-los fer
servir en casos d'emergència, i import.

Palma, 27 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
N)

L’any 2017 aquesta convocatòria de subvencions no es va
realitzar.
Palma, 28 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 1556/18 a 1559/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts a persones amb
discapacitat en concepte de beca per dia d’assistència als
cursos del Pla per a la formació i la integració en el treball
de les persones amb discapacitat (FIOP 27) i amb
discapacitat intel·lectual o amb sordesa profunda, i import.

A la Pregunta RGE núm. 1710/18, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a clàusules socials en els
contractes de la CAIB.
El nombre de contractes a data d’avui és de 7.452 i, tal com
preveu l’acord del Consell de Govern de 29 d’abril, pel qual
s’estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter
social en la contractació de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic
instrumental, tots inclouen clàusules socials, excepte en els
casos degudament justificats.
Palma, 16 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
A l’illa d’Eivissa han cursat el FIOP 27 un total de 7
alumnes.
L’import total de les beques d’Eivissa l’any 2017 va ser de
2.520€
El curs FIOP per a persones amb discapacitat intel·lectual
o amb sordesa profunda es va anul·lar per manca de demanda.
Atès que el curs FIOP per a persones amb discapacitat
intel·lectual o amb sordesa profunda es va anul·lar per manca
de demanda, no s’ha concedit cap import.
Palma, 27 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

O)
A les Preguntes RGE núm. 1711/18 a 1713/18,
presentades pel diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla estratègic de la patata
(1 a 3).
En el marc del Pla estratègic d’agricultura de Sa Pobla el
2017 es varen prioritzar les ajudes per les pèrdues causades per
les pluges intenses, abonant 683.940€ als pagesos afectats de la
localitat en vista a què el Govern espanyol només hi ha destinat
24.000€ a nivell de totes les Illes Balears.
Enguany ha s’ha realitzat una primera reunió, el març 2018,
per tal de valorar feines i iniciar el seguiment.
Hi han participat:
• Ajuntament de Sa Pobla: Biel Ferragut Mir, batle i
Catalina Munar Etxaniz, regidora de Serveis Socials.
• Direcció General d’Agricultura i Ramaderia: Mateu
Ginard Sampol, director general.
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Palma, 28 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

P)

T)

A la Pregunta RGE núm. 1741/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats a
hospitals públics i a clíniques privades durant el 2017.

A la Pregunta RGE núm. 1745/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a metges objectors de consciència que
treballen als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma a 31 de desembre 2017.

1.853 als hospitals públics. 1.357 a clíniques privades.
HUSE
HSLL
HCIN
HM
HCM
HGMO
FORMENTERA

Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

22
10
3
12
3
3
0

Q)
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

A la Pregunta RGE núm. 1742/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats a
les clíniques privades de la nostra comunitat autònoma
sufragats amb doblers públics durant el 2017.

Ordre de Publicació
240 avortaments sufragats amb doblers públics a clíniques
privades.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

U)
A la Pregunta RGE núm. 1746/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa ús docent a l'edifici de l'antiga estació
marítima del Port de Ciutadella.
Aquesta pregunta s’ha d’adreçar a l’Ajuntament de
Ciutadella, administració responsable del planejament en el
municipi esmentat.

R)
Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

A la Pregunta RGE núm. 1743/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics i
químics practicats a la nostra comunitat autònoma durant
el 2017.

Ordre de Publicació
70 avortaments quirúrgics a hospitals públics i 1.783
avortaments químics a hospitals públics.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

V)
A les Preguntes RGE núm. 1747/18 i 1748/18,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a partida
pressupostària per transformar l'edifici de l'antiga estació
marítima del Port de Ciutadella en escola d'Hostaleria de
Menorca i a import pressupostari previst per a 2019 per
aquest motiu.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1744/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després
venudes a les farmàcies de les Illes Balears durant el 2017.
El nombre total de pastilles venudes a les oficines de
farmàcia de les Illes Balears és de 21361. És a dir, 21361
envasos d’1 comprimit dels diferents formats del medicament
que hi ha disponibles al mercat.

Aquest projecte té un import total de 3.190.994€, que es
preveu que s’executin entre els exercicis 2018 i 2019. Per 2018,
l’import previst és de 1.107.984€, que trobarà a la direcció web
que s’enllaça a continuació i, per 2019, es preveu que s’executi
la part restant.
Enllaç a la partida prevista per a l’exercici actual: CAIB <
Administració < Govern i Administració Pública < Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques < Pressuposts 2018 <
Tom 4 < Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals:
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http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2018/archivos/menu
tom4.html
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Palma, 21 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Palma, 27 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 1753/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa import total de les
operacions (milers d'euros) (deute comercial) comunicat
per la Intervenció General de la CAIB a la Intervenció
General de l'Estat corresponent a desembre 2017.

A les Preguntes RGE núm. 1799/18 a 1802/18,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import total de les
factures, convenis, traspassos, etc. pendent de pagament,
per part del Govern de les Illes Balears i tot el seu sector
públic instrumental als consells insulars de Mallorca, de
Menorca d’Eivissa i de Formentera a 1 de gener de 2018.
Pendent de pagament a 1 de gener de 2018

Total pendent de pagament a 31/12/2017 (deute comercial)
Àmbit
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

import de les operacions
en milers d’euros
158.830,58
7.768,69
2.461,06
27.690,38

Palma, 21 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 1754/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers
d'euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del
càlcul del període mitjà de pagament segons el disposat en
el RD 635/2014.
L’import sol·licitat és 17.142,03 milers d’euros.
Palma, 21 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 1755/18 a 1796/18 i 1798/18,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a import total de les
operacions del pendent de pagament expressar en milers
d’euros a 31 de desembre de 2017 computat a efectes del
càlcul del període mitjà de pagament segons el disposat en
el RD 635/2014 de diverses empreses públiques del Govern
de les Illes Balears.
Trobareu la informació sol·licitada en document adjunt.
Pel que fa a la pregunta RGE núm. 1761/18, el consorci per
a la Música de les Illes Balears “Orquestra Simfònica de Ciutat
de Palma” s’ha extingit.

Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

Import
4.474.812,57
715.143,27
0.271.309,23
4.838.226,09

Palma, 21 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1803/18, presentada pel
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import total de les factures, convenis,
traspassos, etc. pendent de pagament, per part del Govern
de les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental als
diferents ajuntaments de la CAIB a 1 de gener de 2018.
Trobareu la informació sol·licitada en document adjunt.
Palma, 21 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 1817/18 i 1818/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import concedit de les subvencions
adreçades a entitats sense ànim de lucre que treballen amb
joves embarassades sense mitjans per afrontar la
maternitat, i a entitats que treballen amb pares i mares
menors de 30 anys, amb fills, que tenen dificultats
econòmiques i socials.
No s’han presentat entitats amb els criteris establerts a la
pregunta, per la convocatòria de subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat, i a
entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys,
amb fills, que tenen dificultats econòmiques i socials de 2017.
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Palma, 28 de març de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 1819/18 i 1820/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit pels ajuts
destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria de desplaçament temporal de menors
estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic o
escolarització o per gaudir de vacances.
No s’han presentat entitats amb els criteris establerts a la
pregunta, per la convocatòria de 2017, d’ajuts destinats a
entitats sense ànim de lucre per dur a terme programes en
matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb la
finalitat de rebre tractament mèdic o escolarització o per gaudir
de vacances.
Palma, 28 de març de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 1853/18 i 1854/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per ajuts a
promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva,
plans de màrqueting i disseny i actuacions de millora de la
competitivitat del teixit comercial.
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, d’acord amb
el Pla Estratègic de Subvencions 2017, va aprovar mitjançant
resolució de data 31 de maig de 2017 i publicada al BOIB
núm. 74, de 17 de juny de 2017, la convocatòria de
subvencions destinades a fomentar la modernització de les
empreses comercials detallistes.
Els beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, per ajuts a
la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva,
plans de màrqueting i disseny i actuacions de millora de la
competitivitat del teixit comercial, durant l’exercici 2017,
varen ser nou.
L’import concedit als beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, per ajuts a la promoció del teixit comercial, plans de
millora competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions
de millora de la competitivitat del teixit comercial, durant
l’exercici 2017, varen ser de 39.391,87€.
Palma, 21 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 1869/18 i 1870/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import concedit de les subvencions per
fomentar l’economia social i difondre aquestes formes
empresarials.
A l’illa d’Eivissa no hi ha hagut cap beneficiari de les
subvencions indicades.
No s’ha concedit cap subvenció per fomentar i difondre
l’economia social a beneficiaris domiciliats a l’illa d’Eivissa.
Palma, 21 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 1871/18 i 1872/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import concedit per ajuts a la
participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i
de l’activitat empresarial.
A l’illa d’Eivissa no hi ha hagut cap beneficiari dels ajuts
indicats.
L’àmbit d’actuació de les organitzacions sindicals i
empresarials beneficiàries correspon a les Illes Balears.
No s’ha concedit cap ajut dels indicats a beneficiaris
domiciliats a l’illa d’Eivissa.
Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1875/18, presentada per la
diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a punts d'aprenentatge de català.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports mitjançant
l’IEB va signar el febrer de 2018 un conveni de col·laboració
per crear un centre de català a Manacor, la inauguració del qual
està prevista per al mes que ve.
D’altra banda, estan en tramitació l’obertura de centres a
Calvià, Santa Eulària des Riu i Sant Antoni de Portmany.
L’IEB té previst destinar-hi un pressupost de 45.000€.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 1888/18 i 1889/18,
presentades pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relatives a previsió del
GIB quant al Reglament de prevenció de riscs laborals i a
la creació de l'escola de Seguretat Pública.
A la direcció web que s’enllaça a continuació podreu trobar
l’esborrany del Reglament marc de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears:
CAIB < Administració < Govern i Administració Pública
< Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques <
Esborrany del Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3290632&c
oduo=2625&lang=ca
En qualsevol cas, en relació amb la seva pregunta relativa
a la prevenció de riscs laborals, el Capítol III del Títol VIII del
Reglament marc desenvolupa els continguts sobre la prevenció
de riscs laborals en les funcions específiques de policia local.
Altrament, pel que fa a la pregunta relativa a l’Escola de
Seguretat Pública de les Illes Balears, la Disposició Addicional
Tercera del Reglament marc preveu que la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques elabori un informe on
s’analitzi la viabilitat jurídica i organitzativa d’aquesta Escola
i l’elevi al Govern perquè promogui la seva creació.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 1900/18, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a llista d'espera per intervencions per àrees.
Angiologia i Cirurgia Vascular
Hospital Son Espases: 76,53
Hospital Can Misses: 87,03
Cirurgia cardíaca
Hospital de Son Espases: 61,91
Cirurgia general i digestiva
Hospital Son Espases: 76,61
Hospital Son Llàtzer: 46,59
Hospital de Manacor: 68,43
Hospital d’Inca: 71,36
Hospital Mateu Orfila: 69,09
Hospital Can Misses: 77,12
Hospital de Formentera: 49,71
Cirurgia oral i maxil·lofacial
Hospital Son Espases: 72,85
Hospital Mateu Orfila: 67,24
Hospital Can Misses: 62,61

Palma, 28 de març de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Cirurgia pediàtrica
Hospital Son Espases: 81,41
Hospital Mateu Orfila: 101,00
Hospital Can Misses: 89,76

Ordre de Publicació

Cirurgia plàstica
Hospital Son Espases: 132,82

AI)
A la Pregunta RGE núm. 1893/18, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a radiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases.
Any 2015
Any 2016
Any 2017
Any 2018

36
37
37
37

Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 1897/18, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a control de les obres de l'Hospital de Manacor.
No, el control de les obres es fa amb mitjans propis.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Cirurgia toràcica
Hospital Son Espases: 56,05
Dermatologia
Hospital Son Espases: 67,50
Hospital Son Llàtzer: 64,62
Hospital de Manacor: 38,33
Hospital Can Misses: 5,75
Hospital de Formentera: 35,00
Neurocirurgia
Hospital Son Espases: 171,28
Obstetrícia i ginecologia
Hospital Son Espases: 50,06
Hospital Son Llàtzer: 69,33
Hospital de Manacor: 55,02
Hospital d’Inca: 47,75
Hospital Mateu Orfila: 79,18
Hospital Can Misses: 71,93
Hospital de Formentera: 87,38
Oftalmologia
Hospital Son Espases: 73,11
Hospital Son Llàtzer: 74,44
Hospital de Manacor: 58,48
Hospital d’Inca: 50,63
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Hospital Mateu Orfila: 52,05
Hospital Can Misses: 85,07
Otorinolaringologia
Hospital Son Espases: 56,67
Hospital Son Llàtzer: 55,84
Hospital de Manacor: 96,21
Hospital d’Inca: 51,00
Hospital Mateu Orfila: 48,71
Hospital Can Misses: 95,63
Rehabilitació, traumatologia i cirurgia ortopèdica
Hospital Son Espases: 88,41
Hospital Son Llàtzer: 100,86
Hospital de Manacor: 73,30
Hospital d’Inca: 84,24
Hospital Mateu Orfila: 74,05
Hospital Can Misses: 121,37
Hospital de Formentera: 81,00
Urologia
Hospital Son Espases: 98,49
Hospital Son Llàtzer: 49,18
Hospital de Manacor: 87,44
Hospital d’Inca: 52,59
Hospital Mateu Orfila: 71,99
Hospital Can Misses: 69,23
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A les Preguntes RGE núm. 2006/18 i 2007/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les
subvencions en matèria d’habitatge (lloguer d’habitatge,
parc públic d’habitatge en lloguer, rehabilitació
edificatòria, regeneració i renovació urbanes, i implantació
de l’informe d’avaluació d’edificis.
S’adjunta la documentació sol·licitada: 2006 i 2007.
Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 2014/18 i 2015/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les subvencions per
dur a terme actuacions en matèria de protecció i
conservació del patrimoni culturals els ens locals (FEDER).
A aquesta convocatòria, no hi va haver cap sol·licitud
presentada per cap ajuntament ni consell insular de l’illa
d’Eivissa.
Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 2016/18 i 2017/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les subvencions per
a la rehabilitació d’habitatges en matèria d’accessibilitat.
Dins la convocatòria de l’any 2017, no es va rebre cap
petició per part dels ciutadans de l’illa d’Eivissa per a la
rehabilitació d’habitatges en matèria d’accessibilitat.
Palma, 27 de març de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 2024/18 i 2025/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, i import concedit per als ajuts als
desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs
esportius.
Us tramet adjunta la informació sol·licitada.

Ordre de Publicació
AM)
A les Preguntes RGE núm. 2008/18 i 2009/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, i import concedit per les
subvencions a determinats sectors de la població amb
dificultats per ajudar al pagament del lloguer d’un
habitatge.
S’adjunta la documentació sol·licitada: 2008 i 2009.

L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 347.002,71€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
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B)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3739/18 i 3740/18.

A)
RGE núm. 3761/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relatiu a solAlicitud de compareixença del la directora
gerent de l'organisme Institut Balear de l'Habitatge, sobre
tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg
d'aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a
l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial recapti la compareixença de la directora gerent de
l'Institut Balear de l'habitatge, Maria Antònia Garcias i Roig,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears; i Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relatives a instal·lacions de
temporada a les platges i a accions per potenciar i promoure el
producte autòcton i emblemàtic de les Illes Balears, incloses a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 24 d'abril de 2018,
per les preguntes RGE núm. 3799/18 i 3837/18 (rectificada
amb l'escrit RGE núm. 3850/18), relatives a gran superfície
comercial a Ses Fontanelles i a valoració de la reunió de les
Apima de Menorca, respectivament.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ

C)

Ordre de Publicació

Tramitació davant el Ple de la cambra pel procediment
d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 3497/18.

Continuació tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 10225/17, obertura del termini d'esmenes i proposta
de tramitació directa i en lectura única.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3749/18,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a Dia Mundial de la
Salut es tramiti davant el Ple i, conformement amb els articles
100 i 101 del Reglament de la cambra, que s'hi tramiti pel
procediment d'urgència.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la proposició de llei esmentada, de modificació de
la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors
i la seva internacionalització, acorda, conformement amb
l’establert a l’article 145 del Reglament de la cambra, de
traslladar a la Junta de Portaveus la possibilitat de tramitar-la
pel procediment directe i en lectura única i, si escau, de
proposar al Ple de la cambra la tramitació de què es tracta.
Igualment, la Mesa acorda d’obrir un termini de presentació
d’esmenes, que hauran de ser signades per les tres cinquenes
parts dels diputats del cambra i qualificades per la Mesa de la
Comissió d’Economia, que finalitzarà el proper dia 8 de maig
de 2018.
Així mateix, la Mesa, constituïda com a tal a la sessió de la
Junta de Portaveus de dia 25 d'abril de 2018, i atès el parer
favorable d'aquesta, acorda de proposar al Ple de la cambra la
tramitació directa i en lectura única de la proposició de llei
esmentada.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Criteri favorable i conformitat respecte de la presa en
consideració i de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 2953/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atès l'escrit RGE núm. 3763/18, presentat
pel Govern de les Illes Balears, resta assabentada de la
manifestació del criteri favorable i de la conformitat del Govern
respecte de la presa en consideració i de la tramitació de la
proposició de llei esmentada, per a la reforma de l'article 69.3
de la Constitució espanyola als efectes que l'illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa
d'Eivissa.
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Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm.
2329/18 i 10411/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atesos els escrits RGE núm. 3831/18 i
3748/18, presentats pel Grup Parlamentari Popular, resta
assabentada de la retirada de les proposicions no de llei
esmentades, relatives a servei d'ambulàncies d'Eivissa i a
assistència sociosanitària a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera, respectivament.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)

d’elaborar i trametre al Parlament el projecte de reglament i
funcionament i de règim intern de l’Oficina perquè la comissió
parlamentària que en correspongui en dugui a terme la
tramitació i, si escau, l’aprovi. 2. El director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears podrà promoure modificacions del reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina que hauran de ser
tramitades i aprovades, si escau, seguint el mateix procediment
pel qual fou aprovat l’esmentat reglament inicialment”.
Atesa l’absència al Reglament del Parlament de les Illes
Balears de normes suficients i clares par a dur a terme la
tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, així com les seves
modificacions posteriors, a que es refereix la Llei 16/2016 ja
esmentada, aquesta presidència, d’acord amb el que preveu
l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa, en sessió de dia 18 d’abril de 2018,
i de la Junta de Portaveus, en sessió de dia 25 d’abril de 2018,
dicta la següent:
Resolució reguladora del procediment per a la tramitació
i l’aprovació, si escau, del reglament de funcionament i
règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, i les seves modificacions
posteriors

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1615/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atès l'escrit RGE núm. 3819/18, presentat
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, resta assabentada de
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
genocidi Rohignyas.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1. La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals té la
competència per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del
reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (en
endavant l’Oficina), així com de les seves modificacions
posteriors.
2. El projecte de reglament de funcionament i de règim intern
de l’Oficina haurà d’anar precedit del corresponent preàmbul
o exposició de motius i estar ordenat en articles, disposicions
addicionals, transitòries i finals, sense perjudici que pugui
estructurar-se en títols, capítols, seccions, etcètera.

Resolució de Presidència reguladora del procediment
per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, i les seves
modificacions posteriors.

Els projectes de modificació del reglament de funcionament
i de règim intern de l’Oficina hauran de contenir la formulació
expressa i degudament articulada d’aquells preceptes del
reglament de funcionament i de règim interior de l’Oficina que
hagin de ser objecte de supressió, de modificació o d’addició
i hauran d’anar precedits d’un preàmbul o exposició de motius
que justifiquen la seva presentació al Parlament de les Illes
Balears.

L’article 7.1 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de
creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears disposa que “l’organització, el règim jurídic
i el funcionament de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears s’han de regular mitjançant un
reglament de règim interior, la tramitació i l’aprovació, si
escau, correspondrà al Parlament de les Illes Balears, per mitjà
de la comissió corresponent. El reglament i les seves
modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears”. D’altra banda, els dos primers apartats de la
disposició final tercera de la mateixa llei, assenyalen el
següent: “1. El primer director o la primera directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, ha

3. El director o la directora de l’Oficina presentarà davant el
Registre General del Parlament el projecte de reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina, o de la seva
modificació. La Mesa del Parlament en decidirà sobre la seva
admissió a tràmit, el qualificarà, n’ordenarà la publicació al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i que es
tramiti davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals. Així mateix, la Mesa del Parlament ordenarà que es
publiqui a la pàgina web del Parlament el projecte de
reglament, o de la seva modificació, i es comuniqui a través
d’anuncis en mitjans de difusió general l’inici d’un termini de
trenta dies per tal que la ciutadania de les Illes Balears pugui
participar en la seva tramitació mitjançant la presentació de les
al·legacions que consideri oportunes. A més, es trametrà a les

Ordre de Publicació
G)
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administracions, organismes i entitats que puguin resultar
afectades. Durant el transcurs d’aquest termini, els serveis de
la Cambra elaboraran un dossier documental amb els
antecedents normatius necessaris per a la il·lustració de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals.

9. El president del Parlament ordenarà la publicació del
reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, o de
la modificació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa del Parlament donarà trasllat del
projecte de reglament, o de la seva modificació, al Govern de
les Illes Balears per tal que l’Administració de la comunitat
autònoma, pugui emetre la seva opinió fonamentada, dins
l’anterior termini de trenta dies.
4. Un cop publicat el projecte de reglament, o de la seva
modificació, en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Baleares, el director o la directora de l’Oficina compareixerà
davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals per
exposar les raons que justifiquen l’aprovació del projecte de
reglament o de la seva modificació i el seu contingut.
Substanciada aquesta compareixença, la Mesa del Parlament
n’obrirà un termini de quinze dies per tal que els diputats i les
diputades i els grups en què s’integren puguin presentar
esmenes, que en cap cas no podran ser de totalitat.
5. Una vegada la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals hagi qualificat i admès a tràmit les
esmenes presentades, es crearà en el si de l’esmentada comissió
una ponència que tendrà com a missió, a la vista del text del
projecte de reglament, o de la seva modificació, de les esmenes
presentades i dels treballs i documents que s’hagin generat
durant la tramitació, redactar-ne un informe en el termini
màxim d’un mes.
6. La dita ponència tendrà un nombre de membres i una
distribució per grups parlamentaris igual a les ponències
legislatives.
Les decisions de la ponència s’ajustaran sempre al criteri
del vot ponderat, d’acord amb el previst a l’article 121.5 del
Reglament del Parlament.
Aquesta ponència nomenarà un coordinador o una
coordinadora, amb les funcions determinades al Reglament del
Parlament.
7. Finalitzat l’informe de la ponència, en un termini de set
dies, la direcció de l’Oficina podrà proposar la retirada de la
tramitació del projecte de reglament de l’Oficina, o de la seva
modificació, mitjançant un escrit motivat i raonat, dirigit al
president de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals,
per tal que la proposta de retirada es debati i es voti a la
comissió esmentada.
8. En cas que no se’n proposàs la retirada o, un cop
proposada, la Comissió no la votàs favorablement, es procedirà
al debat en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals. Aquest debat començarà amb la intervenció dels
grups parlamentaris que hagin presentat esmenes. Finalitzat el
debat, es procedirà a la votació de les esmenes i del text de
l’informe de la ponència i els acords adoptats seran tramesos a
la presidència del Parlament de les Illes Balears i comunicats
a la direcció de l’Oficina.
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A la seu del Parlament, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre a la Comissió General de
Consells Insulars de composi ió paritària ParlamentConsells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3836/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual comunica la substitució a la
comissió esmentada del Sr. David Abril i Hervás pel diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 20 d'abril de
2018.
- Pàg. 7605. Informació, apartat A)
La data de la signatura de l'ordre de publicació ha de dir
"Palma, a 18 d'abril de 2018"
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