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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 4369/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conciliació laboral i familiar.
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relativa a conciliació laboral i familiar (5).
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efectuades a l'empresa Cárnicas Luis.
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pacients.
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i de pacients.
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J) RGE núm. 4436/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a plus dels professionals
sanitaris a Eivissa.
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K) RGE núm. 4437/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a plus dels professionals
sanitaris a Menorca.
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L) RGE núm. 4438/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a plus dels professionals
sanitaris a Formentera.
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M) RGE núm. 4439/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a
mamografies a Can Misses des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
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N) RGE núm. 4440/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a
mamografies a Son Espases des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
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O) RGE núm. 4441/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a
mamografies a Mateu Orfila des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
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P) RGE núm. 4442/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a
radiografies a Can Misses des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
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Q) RGE núm. 4443/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a
radiografies a Son Espases des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7793
R) RGE núm. 4444/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a
radiografies a Mateu Orfila des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7793
S) RGE núm. 4445/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a visites
al ginecòleg a Can Misses des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7793
T) RGE núm. 4446/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a visites
al ginecòleg a Son Espases des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7793
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U) RGE núm. 4447/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a visites
al ginecòleg a Mateu Orfila des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7793
V) RGE núm. 4448/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a visites
al traumatòleg a Can Misses des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7794
W) RGE núm. 4449/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a visites
al traumatòleg a Son Espases des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7794
X) RGE núm. 4450/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera per a visites
al traumatòleg a Mateu Orfila des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7794
Y) RGE núm. 4451/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera quirúrgica
a Can Misses des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7794
Z) RGE núm. 4452/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera quirúrgica
a Son Espases des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7794
AA) RGE núm. 4453/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes d'espera quirúrgica
a Mateu Orfila des de l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.
7794
AB) RGE núm. 4458/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2018.
7795
AC) RGE núm. 4459/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2017.
7795
AD) RGE núm. 4460/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2016.
7795
AE) RGE núm. 4461/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2015.
7795
AF) RGE núm. 4462/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2014.
7795
AG) RGE núm. 4463/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al Saló Nàutic
de Palma a l'edició de 2018.
7795
AH) RGE núm. 4464/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al Saló Nàutic
de Palma a l'edició de 2017.
7795
AI) RGE núm. 4465/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2016.
7796
AJ) RGE núm. 4466/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2015.
7796
AK) RGE núm. 4467/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al Saló Nàutic
de Palma a l'edició de 2014.
7796
AL) RGE núm. 4492/18, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular relativa a inici de promocions
d'habitatges de protecció oficial (HPO).
7796
AM) RGE núm. 4493/18, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular relativa a habitatges de
protecció oficial (HPO) de titularitat pública.
7796
AN) RGE núm. 4494/18, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular relativa a inici de habitatges
de protecció oficial (HPO) de titularitat privada.
7796
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4530/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a col·laboració del
Govern en l'urbanisme a la carta.
7797
B) RGE núm. 4531/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ofensiva contra
la llibertat d'expressió.
7797
C) RGE núm. 4580/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a avaries
als serveis ferroviaris.
7797
D) RGE núm. 4587/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a traspàs de
competències.
7797
E) RGE núm. 4588/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a campanya contra
l'explotació laboral.
7797
F) RGE núm. 4589/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recurs a
Educació.
7797
G) RGE núm. 4590/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a canvi de cicle turístic.

7798

H) RGE núm. 4591/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a increment al 75% del
descompte de resident per viatjar entre Illes i península.
7798
I) RGE núm. 4593/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a qualitat
turística.
7798
J) RGE núm. 4595/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges contractats a l'Ibsalut.
7798
K) RGE núm. 4596/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicacions de rehabilitació del
sòl pelvià postpart a l'Hospital de Son Espases.
7798
L) RGE núm. 4597/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP Sant Ferran
de Ses Roques de Formentera.
7798
M) RGE núm. 4598/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en el criteri el Govern
per liquidar les bestretes als consells insulars.
7799
N) RGE núm. 4599/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de les xifres
de joves que no estudien ni fan feina a les Illes Balears.
7799
O) RGE núm. 4600/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia de la Junta de
Personal de l'Hospital de Son Espases.
7799
P) RGE núm. 4601/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descompte de resident fins
al 75% entre les Illes i la península.
7799
Q) RGE núm. 4604/18, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a esmena Nadal.
7799

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4249/18, del diputat Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a colAlaboració amb
altres canals de ràdio i televisió, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7800
B) RGE núm. 4298/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç a la plantilla d'informatius
de televisió i ràdio a l'illa de Formentera, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7800

7756

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018

C) RGE núm. 4415/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés en igualtat de
condicions de les persones amb discapacitat, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7800
D) RGE núm. 4416/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés d'enregistrament,
selecció, edició i emissió d'imatges, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7800
E) RGE núm. 4417/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau d'execució i mecanismes
d'avaluació de les directrius estratègiques 2016-2020, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
7800
F) RGE núm. 4427/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos
destinats a les productores audiovisuals el 2017, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7800
G) RGE núm. 4428/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió de l'acte
de lliurament d'honors i distincions del Consell Insular de Mallorca, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
7801
H) RGE núm. 4429/18, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte atorgat a
l'IBES relatiu a la qualitat de recepció dels canals d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
7801
I) RGE núm. 4430/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris d'emissió,
davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7801
J) RGE núm. 4431/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a distribució
internacional, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
7801

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de l'eutanàsia (urgència).

7801

B) RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anunci del final de la banda terrorista ETA (urgència).

7803

C) RGE núm. 4533/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a suport
al poble kurd.
7804

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària al municipi de Manacor, davant la Comissió de
Salut.
7805
B) RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova declaració d'obligacions de servei públic a la ruta aèria
Menorca-Madrid a partir de la millora de les condicions fins ara establertes, davant la Comissió de Turisme.
7805

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 1970/18 i 1971/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de pagaments directes de la PAC i/o pagaments directes de l'OCM i import.
7807
B) A les Preguntes RGE núm. 1976/18 i 1973/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals per a l'agricultura; de subvencions destinades al foment
d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV) i import.
7807
C) A les Preguntes RGE núm. 1974/18 i 1975/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per a agrupacions de defensa sanitària
(ADS) (FF20203), i import.
7807
D) A les Preguntes RGE núm. 1976/18 i 1977/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per a la realització d'activitats de
recuperació de races autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF20223), i import.
7808

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018

7757

E) A les Preguntes RGE núm. 1978/18 i 1979/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia; ajuts al foment de la recria de bestiar porcí a les
explotacions de les Illes Balears (REP), i import.
7808
F) A les Preguntes RGE núm. 1980/18 i 1981/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia; beques per a la realització de projectes de recerca
aplicada (BRA), i import.
7808
G) A les Preguntes RGE núm. 1982/18 i 1983/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la subscripció d'assegurances combinades (ASAG), i import.
7808
H) A les Preguntes RGE núm. 1984/18 i 1985/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per al foment de la recria de bestiar boví lleter, inscrita en els llibres
genealògics, a les explotacions de les ILles Balears (RBBL), i import.
7808
I) A les Preguntes RGE núm. 1986/18 i 1987/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als escorxadors (IES), i import.
7808
J) A les Preguntes RGE núm. 1988/18 i 1989/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per al funcionament del sector agrari professional (SAP), i import.
7808
K) A les Preguntes RGE núm. 1990/18 i 1991/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a certàmens ramaders i fires agràries i pesqueres (CRFA),
i import.
7809
L) A les Preguntes RGE núm. 1992/18 i 1993/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts a la ramaderia, ajuts per tenir una xarxa de vigilància de control de les
malalties dels animals (EMA), i import.
7809
M) A les Preguntes RGE núm. 1994/18 i 1995/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts a la ramaderia, indemnitzacions per atacs de cans (CEAC), i import.
7809
N) A les Preguntes RGE núm. 1996/18 i 1997/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les prioritats del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca, i import.
7809
O) A les Preguntes RGE núm. 1998/18 i 1999/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears, ajuts de suport a les confraries de
pescadors i a les seves entitats associatives (SCP), i import.
7809
P) A les Preguntes RGE núm. 2000/18 i 2001/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de pagaments compensatoris per a zones desfavorides de muntanya i altres
limitacions geogràfiques, i import.
7809
Q) A les Preguntes RGE núm. 2002/18 i 2003/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ), i import. 7809
R) A les Preguntes RGE núm. 2004/18 i 2005/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears
LEADEER, i import.
7810
S) A les Preguntes RGE núm. 2012/18 i 2013/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la rehabilitació dels edificis dels consistoris municipals en
matèria d'accessibilitat, i import.
7810
T) A les Preguntes RGE núm. 2068/18 i 2069/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a processos d'acompanyament i de formació lligada a
certificats de professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat respecte del mercat de treball
(programa d'itineraris integrals d'inserció), i import.
7810

7758

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018

U) A les Preguntes RGE núm. 2070/18 i 2071/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a processos d'acompanyament i de formació lligada a
certificats de professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones joves en situació de risc d'exclusió social inscrites en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE programes d'itineraris integrals d'inserció), i import.
7810
V) A les Preguntes RGE núm. 2072/18 i 2073/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions perquè les entitats locals contractin agents d'ocupació i
desenvolupament local, i import.
7810
W) A les Preguntes RGE núm. 2076/18 i 2077/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el
Registre estatal de Centres i Entitats de Formació per a l'Ocupació, per a treballadors ocupats, i import.
7811
X) A les Preguntes RGE núm. 2078/18 i 2079/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per contractar treballadors desocupats més grans de 356 anys,
en situació d'atur de llarga durada, per dur a terme obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb les
entitats locals o vinculades (Visibles), i import.
7811
Y) A les Preguntes RGE núm. 2080/18 i 2081/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per tal que les entitats sense ànim de lucre contractin treballadors
desocupats més grans de 30 anys en programes de formació dual, i import.
7811
Z) A les Preguntes RGE núm. 2082/18 i 2083/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a programes de formació dual en la modalitat de formació
en alternança, en els quals es combina la formació teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de formació i aprenentatge
(SOIB JOVE Programa Dual), i import.
7811
AA) A les Preguntes RGE núm. 2084/18 i 2085/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la contractació de joves desocupats més grans de 18 anys
i menors de 30, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i import.
7811
AB) A les Preguntes RGE núm. 2086/18 i 2087/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts del Programa de Formació Dual per a Sector Estratègics, i import.
7812
AC) A les Preguntes RGE núm. 2088/18 i 2089/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts perquè els joves desocupats puguin dur a terme estudis de programes de
segona oportunitat als centres educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit), i import.
7812
AD) A les Preguntes RGE núm. 2090/18 i 2091/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per als programes dirigits a la inserció de col·lectius vulnerables que
superin el 20% d'insercions (Programes amb Èxit en la Inserció de Persones en Situació de Vulnerabilitat), i import.
7812
AE) A les Preguntes RGE núm. 2092/18 i 2093/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts adreçats a empreses, les seves associacions o altres entitats que adquireixin
compromisos de contractació dirigits a treballadors desocupats (formació amb compromís de contractació), i import.
7812
AF) A les Preguntes RGE núm. 2094/18 i 2095/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions perquè les entitats locals contractin agents d'ocupació i
desenvolupament local (agents d'ocupació i desenvolupament local), i import.
7812
AG) A les Preguntes RGE núm. 2096/18 a 2125/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a substitucions de maig a octubre de metges i infermers als hospitals de Can Misses, Son Espases i Mateu Orfila.
7812
AH) A la Pregunta RGE núm. 2211/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a demandes d'habitatge pendents.
7813
AI) A la Pregunta RGE núm. 2236/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització del personal sanitari d'Eivissa.
7813
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 2239/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització del personal sanitari de Formentera.
7813
AK) A la Pregunta RGE núm. 2242/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització del personal sanitari de Menorca.
7813
AL) A la Pregunta RGE núm. 2245/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de fidelització del personal sanitari de Mallorca.
7814
AM) A la Pregunta RGE núm. 2273/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del cap de servei de Psiquiatria de l'Hospital d'Inca.
7814
AN) A la Pregunta RGE núm. 2274/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
de rendiment de l'anell radiològic.
7814
AO) A la Pregunta RGE núm. 2276/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demora de TAC a l'Hospital de Manacor per a pacients oncològics.
7814
AP) A la Pregunta RGE núm. 2277/18, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demora
per a extraccions de sang a pacients amb caràcter preferent.
7814
AQ) A la Pregunta RGE núm. 2299/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions en matèria d'instal·lacions esportives a Eivissa.
7814
AR) A la Pregunta RGE núm. 2300/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions en matèria d'instal·lacions esportives a Formentera.
7814
AS) A la Pregunta RGE núm. 2301/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions en matèria d'instal·lacions esportives a Menorca.
7815
AT) A les Preguntes RGE núm. 2305/18, 2307/18 i 2308/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a persones físiques i jurídiques d'Eivissa, Mallorca i Menorca que han rebut subvencions i/o ajuts en
matèria esportiva durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 2018.
7815
AU) A la Pregunta RGE núm. 2388/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspectors de la Conselleria d'Educació i Universitat.
7815
AV) A la Pregunta RGE núm. 2391/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspectors de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
7815
AW) A la Pregunta RGE núm. 2495/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de protecció de la posidònia.
7816
AX) A la Pregunta RGE núm. 2496/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de protecció de la posidònia.
7816
AY) A la Pregunta RGE núm. 2497/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de protecció de la posidònia.
7817
AZ) A la Pregunta RGE núm. 2498/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de protecció de la posidònia.
7817
BA) A la Pregunta RGE núm. 2499/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a decret
de protecció de la posidònia.
7817
BB) A la Pregunta RGE núm. 2500/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a illa
d'Espalmador.
7817
BC) A la Pregunta RGE núm. 2503/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
embarcació de vigilància de la reserva marina Es Freus.
7817

BD) A la Pregunta RGE núm. 2504/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserva
marina Es Freus.
7818
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BE) A la Pregunta RGE núm. 2507/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TAC
Formentera.
7818
BF) A la Pregunta RGE núm. 2508/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TAC
Formentera.
7818
BG) A la Pregunta RGE núm. 2509/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
adoctrinament dels alumnes de primària per part de l'Estat i el Govern Rajoy.
7818
BH) A la Pregunta RGE núm. 2510/18, presentada per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau
de direcció hotelera a les Illes Balears.
7818
BI) A la Pregunta RGE núm. 2525/18, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centres de salut i unitats bàsiques que té previst iniciar la Conselleria de Salut durant el 2018.
7819
BJ) A les Preguntes RGE núm. 2761/18 i 2762/18, presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a atorgament de les condecoracions amb la Medalla al Mèrit Policial a policies locals de Menorca (1 i 2). 7819
BK) A la Pregunta RGE núm. 2767/18, presentada per la diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aturada a Son Llàtzer del bus de la línia 310.
7819
BL) A la Pregunta RGE núm. 2787/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pensions no contributives.
7820
BM) A la Pregunta RGE núm. 2788/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a complement de pensions no contributives.
7820
BN) A la Pregunta RGE núm. 2789/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a import del complement de pensions no contributives 2017.
7820
BO) A la Pregunta RGE núm. 2790/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a import del complement de pensions no contributives 2018.
7820
BP) A la Pregunta RGE núm. 2791/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dades de FISIB/IDISPA.
7820

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4411/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Serveis Socials
i Cooperació, sobre els protocols interinstitucionals d'actuació contra el maltractament i l'abús infantil, del programa BALORA i de les
tasques formatives que està realitzat a l'àmbit educatiu i de protecció de menors.
7821
B) RGE núm. 4412/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, sobre la situació de l'estat dels comptes relatius als cursos de formació ocupacionals a Eivissa que han provocat la dimissió
de l'exprimer tinent de batle de l'Ajuntament d'Eivissa i sobre l'estat dels comptes relatius a la gestió que ha realitzat el Servei d'Ocupació
de les Illes Balears dels fons estructurals i d'inversió europeus al llarg de la darrera dècada.
7821
C) RGE núm. 4413/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller d'Educació i
Universitat, sobre les contradiccions observades entre les seves declaracions en el Ple de 7 de maig i les efectuades pel Fiscal de Menors
a la Comissió d'Educació de 22 de març d'enguany respecte del conveni i el protocol d'actuació en els casos d'assetjament de menors
a centres educatius.
7821

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 17106/17.

7821

B) Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 15215/17.

7822

C) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4387/18 i 4386/18.

7822

D) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 4072/18.

7822

E) Designació dels diputats i les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
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4. INFORMACIONS
A) Substitució de membre a la Diputació Permanent.
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B) Nomenament del delegat de protecció de dades del Parlament de les Illes Balears i modificació de l'Ordre de nomenament del
Comitè de Seguretat del Parlament de les Illes Balears.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a explicar els motius pel retard en l'adjudicació de
l'obra de reforma de l'edifici J de serveis sociosanitaris de Can
Misses, i a accelerar les actuacions necessàries per fer que la
seva posada en funcionament sigui una realitat dins l'any 2019.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

A la seu del Parlament, 8 de maig de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3832/18, relativa a problemàtica de l'Hospital
Residència Cas Serres a Eivissa, amb les esmenes RGE núm.
3921/18, 4036/18, 4023/18, 3922/18 i 4024/18, i quedà
aprovada la següent:

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears, atès l'històric de
precedents administratius de concessions d'acreditacions
d'hospital a l’HRACS, insta el Govern de les Illes Balears a la
suspensió d'ofici de la Resolució de la directora general
d'Acreditació Docència i Recerca en Salut, de 2 de març de
2018, que declara l'extinció de l'autorització de funcionament
de l'Hospital Residencia 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. Sense perjudici d’allò que pugui resultar de la tramitació de
la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, relativa a modificació
del Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el
procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres,
Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, presentada
pel Grup Parlamentari Podem, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a tramitar amb urgència les
modificacions normatives necessàries que eliminin les traves
que impedeixen el funcionament com a hospital autoritzat de
centres com l’Hospital Residència Assistida Cas Serres.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2898/18, relativa a Unitat Militar
d'Emergències (UME) a les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa
per tal que la UME compti a les Illes Balears amb les
infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i
efectiu.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa,
la possibilitat de dotar d'una unitat efectiva de la UME a les
Illes Balears de forma permanent.
A la seu del Parlament, 2 de maig de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

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 donar compliment als acords que l'insten a dialogar
i planificar amb el Consell Insular d'Eivissa i amb el Consell
Insular de Formentera, així com amb els ajuntaments,
l'assistència sanitària i sociosanitària en l'àmbit de l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera.
5. El Parlament de les Illes Balears acorda que la Proposició
de llei de RGE núm. 3676/2018, presentada per urgència pel
Grup Parlamentari Podem, es tramiti amb la màxima celeritat
possible en tots els tràmits parlamentaris, inclosa la Comissió
de Salut, per tal que estigui en disposició de ser debatuda al ple
no més tard de juny de 2018.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2353/18, relativa a compliment d'Espanya
al dictamen del Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de 20 de juny de 2017 sobre el dret a l'habitatge,
amb les esmenes RGE núm. 3841/18, 3842/18, 3843/18,
3844/18, 3845/18 i 3846/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa
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per tal que la UME compti a les Illes Balears amb les
infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i
efectiu.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa,
la possibilitat de dotar d'una unitat efectiva de la UME a les
Illes Balears de forma permanent.
A la seu del Parlament, 2 de maig de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'abril de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3754/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
instal·lacions del CEIP Ses Planes, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
B) RGE núm. 3755/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració dels
candidats a la borsa de treball de l'Orquestra Simfònica, que
contestà la consellera de Cultura, Participació i Esports.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'abril de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 770/18, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la protecció de la posidònia.
Actuà com a interpelAlant la diputada Margaret Mercadal i
Camps i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
B)

C) RGE núm. 3743/18, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a seguretat
dels treballadors de l'IBANAT a la campanya contra incendis,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
D) RGE núm. 3751/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a atacs de cans a les
guardes d'ovelles, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
E) 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, que contestà el
conseller de Treball, Comerç i Indústria.
F) RGE núm. 3837/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoració de
la reunió amb les APIMA de Menorca, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
G) RGE núm. 3745/18, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaracions del president de l'Autoritat Portuària, que contestà
la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1413/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transport públic.

H) RGE núm. 3752/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos suficients
per a educació i salut, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Cabrer i
González i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
el conseller de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.

I) RGE núm. 3753/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
disminuir el fracàs escolar a les Illes Balears, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

Palma, 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

J) RGE núm. 3756/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del codi
ètic del Govern, que contestà la consellera de Presidència.
K) RGE núm. 3738/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a capacitat de càrrega de les carreteres, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
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L) RGE núm. 3744/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a activitat de l'oficina
anticorrupció, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

W) RGE núm. 3895/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
salut alimentària, que contestà la consellera de Salut.

M) RGE núm. 3741/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a tot inclòs,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

X) 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 Assistencial de les
Illes Balears, que contestà la consellera de Salut.

N) RGE núm. 3757/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
carreteres de les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Y) RGE núm. 3887/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pla de retorn, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Z) RGE núm. 3894/18, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'infraestructures del Govern, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

AA) 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, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

O) RGE núm. 3742/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a unitat del
Limfedema, que contestà la consellera de Salut.
P) 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, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Q) RGE núm. 3879/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a policies interins, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
R) 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, que contestà la consellera de
Cultura, Participació i Esports.
S) 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, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.

A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3742/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'abril de 2018, quedà ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a unitat de
Limfedema, atès l'escrit RGE núm. 3814/18, del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

T) 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, que contestà la consellera de
Salut.

Ordre de Publicació
U) RGE núm. 3891/18, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a demanda de la
comunitat educativa de l'IES Quartó del Rei, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
V) RGE núm. 4015/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fons
d'inversió, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

B)
Resolució del president del Parlament per la qual
s’ordena la publicació del nomenament de cinc membres
del Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears.
L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que els
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membres del Consell de Direcció seran elegits pel Parlament
per majoria de les tres cinquenes parts de la cambra.
Així mateix, l’article 16.1 de la Llei 15/2010, ja esmentada,
disposa que “El mandat dels membres del Consell de Direcció
és de sis anys comptadors des del seu nomenament”.
D’altra banda, l’article 15 esmentat disposa que el president
o la presidenta del Parlament ordenarà la publicació del
nomenament del director o de la directora i de la resta de
membres del Consell de Direcció al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi
davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Atesa la finalització del mandat o del mandat dels membres
als quals substituïen del Sr. Francisco Ferrer i Tur, del Sr. José
Luís Sintes i Pons, de la Sra. Katrine Susan Wenham Cocks, de
la Sra. María Virtudes Marí i Ferrer i del Sr. Josep Maria
Codony i Oliver, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d’abril de 2018, d’acord amb el previst a
l’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, ja
esmentada, ha elegit cinc membres del Consell de Direcció de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix
l’article 15.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, dict la següent
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Ordre de Publicació
D)
Declaració institucional de suport a PROEMAID.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2018, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Declaració institucional de suport a PROEMAID
Per tothom és coneguda la monumental tragèdia
desencadenada per l’èxode massiu produït en la Mediterrània
occidental, central i, especialment, oriental, a partir del 2015 a
causa, entre d’altres factors, dels innombrables conflictes
bèl·lics a Orient Pròxim, un flux que empeny les persones a
llançar-se a la mar per fugir de la guerra en condicions de
potencials nàufrags.
Homes i dones, nins i nines arriscaven llavors i arrisquen a
hores d’ara les seves vides a la mar, per fugir de la barbàrie de
la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar els
estats d’acord amb els tractats internacionals.

RESOLUCIÓ
S’ordena la publicació del nomenament de la Sra. María
Virtudes Marí i Ferrer, del Sr. Josep Maria Codony i Oliver, de
la Sra. María José Pérez i Tomás, del Sr. José Luís Sintes i
Pons i de la Sra. Kathrine Susan Wenham com a membres del
Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels
nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 24 d’abril de 2018
El president del Parlament les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Aprovació de l'Informe sobre el compliment del
pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici
de 2017.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'abril de 2018, aprovà, per assentiment, l'Informe sobre el
compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears
per a l'exercici de 2017.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

En el marc d’aquestes dramàtiques circumstàncies, els
bombers professionals sevillans Manuel Blanco, Julio Latorre
i Enrique Rodríguez, membres de l’ONG PROEMAID,
acudiren, voluntàriament, a l’illa grega de Lesbos per realitzar
activitats de rescat i salvament. PROEMAID és una associació
espanyola sense ànim de lucre inscrita en el Registre Nacional
d’Associacions i constituïda per professionals de les
emergències que presten la seva feina de manera voluntària i
altruista. Recentment, el Consell de Mallorca ha aprovat per
unanimitat la concessió del Premi Jaume II a aquesta entitat.
Des del començament de la missió a Lesbos, PROEMAID
ha comunicat el seu treball al Ministerio de Asuntos Exteriores
a través de l’Ambaixada espanyola a Grècia, a les autoritats
gregues competents i directament a la Guàrdia Costanera.
En el desenvolupament de les seves tasques, els tres
bombers varen ser detinguts la matinada del dijous 14 de gener
de 2016 per la Guàrdia Costanera grega i posats a disposició
judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de
temptativa i de possessió d’armes. Se’ls va arrestar junt amb
altres dos voluntaris danesos, pertanyents a l’ONG Team
Humanity, en l’embarcació de la qual anaven
circumstancialment els membres de PROEMAID la nit que
foren detinguts. Els tres bombers acudien a la cridada de
l’ONG danesa per sortir a la mar després de rebre un avís d’una
embarcació amb problemes, però no la trobaren i en tornar a
port varen ser interceptats en aigües gregues sense emigrants a
bord, tal i com testifica l’expedient judicial.
Després de tres dies d’arrest en els calabossos de la Guàrdia
Costanera de Mitilene i després de l’assessorament lletrat d’un
misser grec, els tres bombers andalusos varen ser posats en
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llibertat, després d’abonar un dipòsit de 5.000 euros cadascun
per garantir la seva compareixença en la vista oral, fixada per
al 7 de maig de 2018 a Mitilene, capital de Lesbos.

Ordre de Publicació
E)

Cal recordar que, a més de ser interceptats sense emigrants
a la seva embarcació, el Dret de la Mar, ordenament jurídic
d’obligat compliment, i, en especial, el Conveni sobre
Seguretat de la Vida a la Mar (SOLAS) i sobre recerca i rescat
(SAR), imposa obligacions irrenunciables sobre el salvament
de nàufrags sense perjudici de l’Estatut jurídic del nàufrag i
imposa sense cap mena de dubtes al socorrista l’obligació de
traslladar-lo a un port segur.
A pesar de les adversitats i de la desafortunada
criminalització de l’activitat de tres dels seus membres,
PROEMAID continua desenvolupant, a dia d'avui, la seva
encomiable tasca de recerca i rescat en aquesta i altres
localitzacions de la Mediterrània.

Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3888/18, 3877/18 i 3892/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de maig de 2018, decaigueren les preguntes esmentades,
presentades per les diputades María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, i Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, i pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, també
del Grup Parlamentari Popular, relatives a política de salut a
Eivissa en els darreres tres anys, a deslleialtat institucional del
Partit Popular i de Ciutadans i a prohibició del lloguer turístic
a Palma, respectivament, atesa l'absència dels diputats
esmentats.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Per tot l’exposat anteriorment, per la trajectòria professional
d’aquestes persones i per la plena confiança en dita
organització, el Ple del Parlament de les Illes Balears procedeix
a aprovar la següent declaració institucional:
1. El Ple del Parlament de les Illes Balears reitera el seu
suport a Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio
Latorre per la seva tasca humanitària de realització de feines de
rescat i salvament a l’illa de Lesbos.
2. Manuel Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez,
bombers professionals, són empleats públics, adscrits als cossos
de bombers de la Diputació i de l’Ajuntament de Sevilla, que
han accedit a les seves funcions d’acord amb els principis de
mèrit i capacitat que regula la normativa d’accés al servei
públic.
3. El Ple del Parlament de les Illes Balears reconeix la
utilitat i el caràcter humanitari de l’ONG PROEMAID com a
organització constituïda per professionals de les emergències
que presten el seu treball de manera voluntària i altruista.
Aquesta associació, juntament amb altres organitzacions que
desenvolupen les mateixes tasques, contribueix a nivell
internacional en les tasques de salvament d’homes i dones, nins
i nines en circumstàncies extremes i no és mereixedora per això
de la criminalització de la qual actualment és objecte. Parlam
de tasques humanitàries als efectes d’exempció de
responsabilitats criminals a què fa referència explícita la
Directiva europea de facilitació.
4. El Ple del Parlament de les Illes Balears desitja, més
enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure
irrenunciable d’auxili a nàufrags -sigui quin sigui l’Estatut
jurídic que tenguin o al qual aspirin-, que quedi acreditada
públicament la tasca d’aquests tres bombers i la seva ONG, així
com d’altres organitzacions que desenvolupen les mateixes
tasques, i reitera la seva convicció en el dret que assisteix
qualsevol persona sol·licitant d’asil, refugi o altra forma de
protecció internacional subsidiària a sol·licitar aquest estatut en
les condicions que estipulen els convenis internacionals.
5. El Ple del Parlament de les Illes Balears mostra el seu
parer favorable que les administracions prestin l’assistència
jurídica i diplomàtica necessària tendent a demostrar la seva
innocència.

Ordre de Publicació
F)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
2149/18, del tercer sector d'acció social.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2018, després del debat de totalitat corresponent,
prengué en consideració, per assentiment, la proposició de llei
esmentada a l'enunciat, presentada per tots els grups
parlamentaris.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
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 24 d'abril de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3251/18,
relativa a amenaça de recurs d'inconstitucionalitat a la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per a l'any 2018, i quedà aprovada la següent:
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Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
l’acord signat entre el Govern de les Illes Balears i els sindicats
l’any 2015 en relació amb el desenvolupament de la carrera
professional; que el sistema de salut universal no discrimini cap
ciutadà/na de les Illes Balears; i amb la modificació de l’Impost
de turisme sostenible que es va portar a terme en el marc dels
pressuposts de la CAIB per a 2018.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a respectar els termes en què s’han acordat les polítiques que du
a terme el Govern de la CAIB en relació amb la carrera
professional, l’Impost de turisme sostenible i l’anomenada
sanitat universal, i a no proposar-ne cap modificació ni cap
recurs.
A la seu del Parlament, 2 de maig de 2018
El secretari en funcions de la comissió
David Martínez i Pablo
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3252/18,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l'Estat per a 2018, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes, i quedà aprovada la següent:

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1616/18, relativa a
humanització del part i contra la violència obstètrica, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’estratègia en l’atenció de l’embaràs, del
puerperi i del període neonatal, unificant, cohesionant i
actualitzant els criteris i protocols existents per tal de garantir
els drets de les dones gestants i els de les seves criatures.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a identificar les bones pràctiques i a exportar-les
al conjunt dels hospitals públics de les Illes Balears, per tal
d’evitar la instrumentalització del part normal i oferir una
atenció més humanitzada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta a continuar la
formació de professionals per actualitzar coneixement i
habilitats pràctiques, com element clau per a la modificació de
rutines apreses i millorar la qualitat de l’atenció, basant-la en la
evidència científica.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar l'experiència i la viabilitat de projectes
com les cases de naixement.
A la seu del Parlament, 2 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La vicepresidenta de la comissió
María Tania Marí i Marí

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a permetre la utilització del superàvit generat per les comunitats
autònomes i a ampliar el ventall de possibilitats per realitzar les
inversions, de manera que aquest superàvit es pugui reinvertir
per continuar realitzant polítiques de redistribució de la riquesa
i millorar les condicions de vida de la ciutadania.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a simplificar la condicionalitat prevista i a no extralimitar el seu
marc competencial en detriment del que gaudeixen les
comunitats autònomes.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 d'abril de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1677/18, relativa a gratuïtat
de l'aparcament de Son Espases i Can Misses, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
D)

A la seu del Parlament, 2 de maig de 2018
El secretari en funcions de la comissió
David Martínez i Pablo
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a fer efectiva la gratuïtat dels
aparcaments de Son Espases i de Can Misses abans de
finalitzar la legislatura.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a adoptar mesures econòmiques per
tal de reduir els costos de l’ap ar cament de Can Misses,
especialment pels usuaris que l’han d’utilitzar contínuament,
mentre es negocia amb l'empresa concessionària la gratuïtat de
l’aparcament.
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A la seu del Parlament, 2 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
La vicepresidenta de la comissió
María Tania Marí i Marí

Ordre de Publicació

i el patrocini de la cultura, així com a fer efectives les mesures
normatives que inclou destinades a afavorir el mecenatge en
tots els seus vessants.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports a donar difusió, informació i
publicitat a la Llei de mecenatge cultural per afavorir els seus
resultats de forma exitosa i millorar el foment de la cultura a les
nostres illes.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
10122/17, relativa a potenciar els auxiliars de conversa, amb
l'esmena RGE núm. 3901/18, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2018
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que millori sensiblement la dotació pressupostària
corresponent i la gestió del borsí específic d’auxiliars de
conversa per poder augmentar el nombre de becaris a
disposició dels centres educatius

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
10165/17, relativa a ajustament de polítiques d'educació, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi mesures d’informació i difusió de la
feina dels auxiliars de conversa, amb la finalitat d’incrementar
la demanda i l’ocupació d’aquests auxiliars per part de tots els
centres educatius, donats els beneficis que reporta la seva
colAlaboració per a l’aprenentatge comunicatiu de les llengües
estrangeres als alumnes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar sensiblement la dotació pressupostària
corresponent a la convocatòria d’auxiliars de conversa perquè
al curs 2018-2019 es pugui augmentar el finançament i el
nombre d’auxiliars de conversa que les comunitats autònomes
destinen als centres educatius.
A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2018
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
10123/17, relativa a desplegament de la Llei de mecenatge
cultural, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desplegar la Llei de mecenatge cultural, científic i
tecnològic de les Illes Balears, aprovada la passada legislatura,
per estimular la participació de la societat civil en la promoció

G)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, als pressuposts generals de l’Estat per a 2018, el
crèdit destinat a polítiques d’educació i així poder garantir
l’accés a una educació de qualitat a un major nombre d’alumnat
a les diferents etapes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a implementar mesures correctores per eliminar els
desequilibris en la inversió entre els diferents territoris i les
diferències que es produeixen a causa dels fluxos migratoris
entre la població de les diferents parts de l’Estat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure partides específiques als pressuposts generals de
l’Estat per a 2018 destinades a ajudar les diferents comunitats
autònomes a desenvolupar programes d’acolliment
sociolingüístic per a alumnat que arribi als centres d’educació
procedents d’estats estrangers.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear línies d’ajuda a les comunitats autònomes perquè
aquestes puguin desenvolupar diferents programes de reducció
de l’abandonament escolar així com accions per al retorn al
sistema educatiu d’aquell alumnat que ha deixat els estudis de
manera prematura.
A la seu del Parlament, 26 d'abril de 2018
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
El president en funcions de la comissió
Juan Manuel Lafuente i Mir
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Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1720/18, relativa a protocol
d'acollida, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
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5. Inclusió de la matèria “alimentació i estil de vida saludable”
com a assignatura transversal en els centres escolars, que en els
seus continguts inclourà necessàriament la descripció de la
composició i característiques de la dieta mediterrània, la
necessitat de l’activitat física i l’estil de vida mediterrani propi
de les Illes Balears. Els descriptors i competències a assolir en
aquesta assignatura hauran de ser redactats per docents i
investigadors de la Universitat de les Illes Balears amb
aportacions científiques sobre el tema.

H)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un protocol d'acollida per als
professionals sanitaris nouvinguts amb l'atenció personalitzada
que precisa.
A la seu del Parlament, 8 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

6. Assegurar que els mitjans de comunicació públics no
promocionen aliments no saludables dirigits a la població
infantil.
7. Assegurar el compliment de la dieta mediterrània en
institucions públiques que ofereixin alimentació, especialment
hospitals i centres escolars, principalment prioritzant productes
locals i de temporada.
A la seu del Parlament, 8 de maig de 2018
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de maig de 2018, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1722/18, relativa a promoció
de la dieta mediterrània, amb les esmenes RGE núm. 4033/18,
4034/18 i 4035/18, i quedà aprovada la següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

I)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Declarar, com millor procedeixi, la dieta mediterrània i la
cultura alimentària i l’estil de vida tradicional propi de les Illes
Balears com a part fonamental del nostre patrimoni cultural, i
traslladar d'aquesta iniciativa als consells insulars i als
municipis per a la seva adhesió a aquesta declaració.
2. La creació d'una comissió intersectorial on hi hagi
representats els sectors de la salut, l'educació, l'agricultura, el
medi ambient, el comerç, la tecnologia i la investigació, el
turisme, la cultura i l'economia. La funció d'aquesta comissió
serà la d'elaborar una política pública per a la defensa i la
promoció de la dieta mediterrània i la cultura alimentària balear
en el termini màxim d'un any traduïda en un conjunt de
propostes d'acció. El treball d'aquesta comissió comptarà amb
la participació dels sectors privats implicats i de la ciutadania.
3. Subsidiar aliments i begudes saludables i incrementar els
impostos per aliments no saludables especialment les begudes
i els refrescos ensucrats.
4. Eliminar les màquines dispensadores d'aliments no
saludables de les institucions dependents de les administracions
públiques, i substituir-les, si de cas, per màquines
dispensadores d’aliments saludables.

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2018, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2745/18, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de diversos
contractes signats per l'Ajuntament d'Eivissa, amb el resultat
següent: vots emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i
abstencions 0.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació

A)
Compareixença de Salvador Angosto i Posada, Catalina
Cerdà i Llompart, Gabriel Bibiloni i Femenias i Joan
Martorell i Caimari, 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 19 d'abril de 2018, tengué
lloc la compareixença de Salvador Angosto i Posada,
representant de l'Associació Balear de Superdotats i Altes
Capacitats; de Catalina Cerdà i Llompart, representant de
l'Associació Balear de Nins amb Malalties Rares; de Gabriel
Bibiloni i Femenias, coordinador d'Estudiants en xarxa i
president del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes
Balears, i de Joan Martorell i Caimari, representant de Mallorca
Sense Fam, els quals exposaren la seva visió i opinions sobre
el tema indicat, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de 2018, tengué
lloc la compareixença de Ignacio Calderón i Almendros,
professor de Teoria de l'Educació de la Universitat de Màlaga
i expert en escola inclusiva, i de Carles López i Picó,
representant de la Confederació estatal d'Associacions
d'estudiants (CANAE), els quals exposaren la seva visió i
opinions sobre el tema indicat, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva
actuació.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el balanç
de l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i les
mesures adoptades en matèria de sinistralitat laboral (RGE
núm. 2380/18).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2018, tengué lloc la
compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria,
qui, acompanyat de la directora general de Treball, del cap de
Premsa, de l'assessor tècnic i de l'assessor de Comunicació,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

B)
Compareixença de Serafín Carballo i García, 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".

Ordre de Publicació
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'abril de 2018, tengué
lloc la compareixença de Serafín Carballo i García, director de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, qui esposà la seva
visió i opinions sobre el tema indicat, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva
actuació.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Compareixença d'Ignacio Calderón Almendros i de
Carlos López i Picó, 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".

E)
Compareixença del nou director de l'Agència de
Turisme de les Illes Balears, sobre el programa i les
actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat
(RGE núm. 15326/17).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2018, tengué lloc la
compareixença del bou director de l'Agència de Turisme de les
Illes Balears, qui, acompanyat del secretari general de
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme,
del director general de Turisme i de la directora adjunta de
l'Agència de Turisme de les Illes Balears, informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la
salut en el treball a les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (termini que finalitza dia 5 de juny d'enguany),
s'obri un termini ordinari de presentació d'esmenes, que
finalitzarà dia 17 d'agost d'enguany, i que es tramitin davant
la Comissió d'Economia.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de dia 27 d'abril de
2018, adoptà l'Acord següent:
14. Acord d'aprovació del Projecte de llei de promoció
de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears
La comunitat autònoma de les Illes Balears presenta uns
índexs de sinistralitat molt elevats, per la qual cosa un dels
objectius essencials de la societat ha de ser reduir-los. La
defensa i la protecció de la salut en el treball constitueixen un
valor essencial que s’ha d’enfocar de manera que es prioritzi la
prevenció davant la reparació.
Les mesures que s’adoptin avui tindran resultats a mitjà
termini, després d’una important tasca de control,
assessorament, sensibilització i conscienciació de tots, atès que
la sinistralitat mostra un comportament de tendències. Revertir
aquestes tendències requereix un esforç continu, voluntat que
per tenir èxit ha de comptar amb el suport de tots els implicats
en l’àmbit laboral.
Aquest objectiu resulta especialment exigible als poders
públics, ja que específicament se’ls encomana com un principi
rector de la política social i econòmica, en l’article 40.2. de la
Constitució espanyola, el deure de vetlar per la seguretat i la
higiene en el treball. El mandat constitucional ha estat objecte
de desenvolupament per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscs laborals, així com per la seva normativa de
desplegament, en coherència amb les disposicions de la Unió
Europea i els compromisos internacionals contrets a partir de
la ratificació del Conveni 155 de l’Organització Internacional
del Treball, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi
ambient de treball.
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El Govern de les Illes Balears, dins l’àmbit de les seves
competències, ha de vetlar pel compliment de la normativa en
matèria de prevenció de riscs laborals, així com per la
promoció de la prevenció dels riscs laborals.
L’article 27.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, del 28 de
febrer, disposa que, en l’àmbit de les seves competències, les
administracions públiques de les Illes Balears han d’impulsar
la formació permanent, l’accés gratuït als serveis públics
d’ocupació i a l’ocupació estable i de qualitat en la qual es
garanteixin la seguretat, la dignitat i la salut en el treball.
Entre els objectius proposats en l’Estratègia Espanyola de
Seguretat i Salut en el Treball per al període 2016-2020,
aprovada en el Consell de Ministres reunit el 24 d’abril de
2015, destaca la potenciació de les institucions públiques
dedicades a la prevenció de riscs laborals i l’adequació de les
seves funcions a allò que demana la societat, així com la
potenciació del lideratge de les administracions públiques en la
gestió de la prevenció de riscs laborals.
Per mitjà de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, es va crear l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral com a organisme autònom, ja que es
considera que per impulsar les polítiques de millora de la salut
del personal treballador és necessari substituir l’anterior Institut
de Salut Laboral per un altre ens amb personalitat jurídica, raó
per la qual resulta necessari desenvolupar l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral en aquesta Llei com a nou organisme
autònom, amb personalitat jurídica pròpia i amb una nova
estructura juridicoorganitzativa amb l’objectiu de convertir-lo
en un instrument la funció principal del qual sigui la detecció
i l’estudi de les malalties professionals que actualment puguin
passar desapercebudes com a contingències comunes.
Amb aquestes premisses, aquesta Llei pretén ser un
instrument útil per reduir la sinistralitat, tant des del punt de
vista de conscienciació de tota la societat de les Illes Balears,
com de la necessària coordinació entre els diferents implicats
en matèria de prevenció de riscs laborals, i s’adequa als
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència que preveu l’article 129.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. La Llei està integrada
per 38 articles, distribuïts en un títol preliminar, quatre títols,
tres disposicions transitòries, una de derogatòria i quatre de
finals.
El títol preliminar, dedicat a les disposicions generals,
defineix, en els dos primers articles de la Llei, l’objecte, l’àmbit
d’aplicació i les finalitats perseguides pel text legal.
Essencialment, constitueix l’objecte d’aquesta Llei establir
el marc d’actuació que possibiliti la reducció de la sinistralitat
en el treball en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant l’adopció d’un conjunt de mesures d’acció
positiva adreçades a la sensibilització, la formació i la
promoció de la prevenció de riscs laborals, així com el
desenvolupament de l’Institut Balear de Seguretat i Salut en el
Treball com a organisme autònom amb personalitat jurídica
pròpia.
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El títol I regula els aspectes essencials de l’organisme
autònom Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, i
n’especifica, en el capítol I, la naturalesa jurídica i l’àmbit
d’actuació; en el capítol II, les finalitats i funcions; en el capítol
III, l’organització i els òrgans de govern (Presidència,
Vicepresidència, Direcció, Consell de Direcció i Consell
Rector de Salut Laboral), així com la creació d’un òrgan
especialitzat de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
com és la Unitat de Malalties Professionals, i, en el capítol IV,
el règim econòmic, pressupostari i de personal.
El títol II regula el conjunt de mesures destinades a
promoure la sensibilització sobre els valors de seguretat i salut
en el treball. El capítol I se centra en la promoció i la
divulgació dels dits valors entre les finalitats del sistema
educatiu. El capítol II regula el compromís de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb la divulgació d’aquests
valors mitjançant campanyes periòdiques de sensibilització,
així com el paper que exerceixen els mitjans de comunicació
social en aquest tasca.
El títol III es refereix al foment de la formació en matèria de
seguretat i salut en el treball, tant en l’àmbit de l’ensenyament
reglat com en altres ensenyaments que s’imparteixen en els
centres docents ubicats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
El títol IV inclou una sèrie de mesures de promoció de la
seguretat i la salut en el treball en matèria de subvencions
públiques i contractació administrativa. Concretament, el
capítol I determina les exigències de requisits addicionals per
accedir a la condició de persona o entitat beneficiària de
subvencions públiques, així com la possibilitat d’exigir
obligacions específiques en matèria de prevenció si així ho
exigeixen les circumstàncies. El capítol II estableix, dins el
respecte al marc fixat en la normativa bàsica de contractació
administrativa, la possibilitat de l’exigència d’acreditació
d’equip tècnic amb funcions en prevenció, així com la
possibilitat que els plecs incloguin condicions especials
d’execució dels contractes que contribueixin a reforçar les
condicions de seguretat i salut en el treball i a afavorir la
formació del personal assignat per a la seva execució.
Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de promoció de la
seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.
Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article
117 del reglament de la cambra.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certifcat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 27 d'abril de 2018
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, la presidenta.

A)
PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE LA
SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL A LES
ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La comunitat autònoma de les Illes Balears presenta uns
índexs de sinistralitat molt elevats, per la qual cosa un dels
objectius essencials de la societat ha de ser reduir-los. La
defensa i la protecció de la salut en el treball constitueixen un
valor essencial que s’ha d’enfocar de manera que es prioritzi la
prevenció davant la reparació.
Les mesures que s’adoptin avui tindran resultats a mitjà
termini, després d’una important tasca de control,
assessorament, sensibilització i conscienciació de tots, atès que
la sinistralitat mostra un comportament de tendències. Revertir
aquestes tendències requereix un esforç continu, voluntat que
per tenir èxit ha de comptar amb el suport de tots els implicats
en l’àmbit laboral.
Aquest objectiu resulta especialment exigible als poders
públics, ja que específicament se’ls encomana com un principi
rector de la política social i econòmica, en l’article 40.2. de la
Constitució espanyola, el deure de vetlar per la seguretat i la
higiene en el treball. El mandat constitucional ha estat objecte
de desenvolupament per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscs laborals, així com per la seva normativa de
desplegament, en coherència amb les disposicions de la Unió
Europea i els compromisos internacionals contrets a partir de
la ratificació del Conveni 155 de l’Organització Internacional
del Treball, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi
ambient de treball.
La política en matèria de prevenció de riscs laborals, com
a conjunt d’actuacions dels poders públics adreçades a la
promoció de la millora de les condicions de treball per elevar
el nivell de protecció de la salut i la seguretat del personal
treballador, s’articula en la Llei de prevenció de riscs laborals,
i, basada en principis d’eficàcia, coordinació i participació,
ordena tant les actuacions de les diverses administracions
públiques amb competències en matèria preventiva, com la
necessària participació en aquesta actuació dels col·lectius
empresarials i del personal treballador, a través de les seves
organitzacions representatives.
El Govern de les Illes Balears, dins l’àmbit de les seves
competències, ha de vetlar pel compliment de la normativa en
matèria de prevenció de riscs laborals, així com per la
promoció de la prevenció dels riscs laborals.
L’article 27.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, del 28 de
febrer, disposa que, en l’àmbit de les seves competències, les
administracions públiques de les Illes Balears han d’impulsar
la formació permanent, l’accés gratuït als serveis públics
d’ocupació i a l’ocupació estable i de qualitat en la qual es
garanteixin la seguretat, la dignitat i la salut en el treball.
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Entre els objectius proposats en l’Estratègia Espanyola de
Seguretat i Salut en el Treball per al període 2016-2020,
aprovada en el Consell de Ministres reunit el 24 d’abril de
2015, destaca la potenciació de les institucions públiques
dedicades a la prevenció de riscs laborals i l’adequació de les
seves funcions a allò que demana la societat, així com la
potenciació del lideratge de les administracions públiques en la
gestió de la prevenció de riscs laborals.
L’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears
per al període 2016–2020 va ser aprovada i consensuada amb
els interlocutors socials en el Consell de Salut Laboral de les
Illes Balears en la sessió ordinària de dia 14 de desembre de
2015. L’Estratègia té vuit objectius estratègics:
- Reduir la sinistralitat laboral millorant les condicions de
seguretat i salut laboral de les empreses de les Illes Balears.
- Desenvolupar una cultura de seguretat i salut laboral en el
conjunt de la societat balear.
- Promoure el compliment de la normativa de prevenció de
riscs laborals i la qualitat i eficàcia dels serveis de prevenció.
- Potenciar la coordinació de les diferents organitzacions i
entitats implicades en matèria de prevenció de riscs laborals.
- Millorar i promoure l’estudi i la investigació de malalties
professionals, així com la seva detecció i comunicació.
- Sensibilitzar sobre la importància de prevenir els riscs
psicosocials.
- Enfortir el paper dels interlocutors socials i la implicació
dels col·lectius empresarials i del personal treballador en la
gestió de la prevenció de riscs laborals.
- Promoure la investigació i la formació en l’àmbit de la
prevenció i la salut laboral.
Per al desenvolupament d’aquestes polítiques de millora de
la salut del personal treballador, és imprescindible el concurs
dels agents econòmics i socials, i especialment de les mateixes
persones treballadores, de manera que han de passar de ser
mers destinataris de les actuacions en seguretat laboral a
convertir-se en veritables partícips en l’elaboració i adopció de
mesures preventives en l’àmbit de l’empresa.
II
Un dels grans reptes en matèria preventiva que té la societat
de les Illes Balears és millorar la detecció de malalties
professionals. L’article 157 del Text refós de la Llei general de
la seguretat social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 d’octubre, determina que «s’entén per malaltia
professional la contreta a conseqüència del treball executat per
compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre
que aprovin les disposicions d’aplicació i desplegament
d’aquesta Llei, i que estigui provocada per l’acció dels
elements o substàncies que en aquest quadre s’indiquin per a
cada malaltia professional».
Per la seva banda, les lletres e) i f) de l’article 156 del
mateix text legal inclouen, dins les contingències professionals,
les malalties no incloses en la llista de malalties professionals
que contregui el treballador amb motiu de la realització del seu
treball, sempre que es provi que la malaltia va tenir per causa
exclusiva l’execució d’aquest. Així mateix, les malalties o els
defectes, patits anteriorment pel treballador o treballadora, que
s’agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de
l’accident.
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Els poders públics, per tant, no només han de donar
resposta a la necessitat de controlar les causes que provoquen
les malalties professionals, sinó que també han de vigilar la
infradeclaració de les malalties relacionades amb el treball,
especialment en les que no causen baixa, ja que a la llarga
poden causar greus perjudicis en la salut del personal
treballador, així com per a la societat en conjunt.
En un mercat laboral com el de les Balears, on predomina
el sector serveis i el sector turístic, es produeix un fenomen que
incideix especialment en la salut del personal treballador. El
personal cambrer de pisos, el personal de cuina, el personal que
treballa en els serveis de terra, el personal reposador, etc., són
professions sotmeses, en ocasions, a ritmes elevats de treball i
a sobrecàrregues que acaben perjudicant la salut del personal
treballador després de molts anys duent a terme moviments
repetitius.
Aquesta situació ha donat lloc a l’aparició en moltes
persones treballadores de trastorns musculoesquelètics, això és,
alteracions que afecten tant la zona lumbar com els tendons,
músculs, nervis i articulacions dels membres superiors i coll.
Aquests trastorns s’han constituït com una de les principals
causes de baixa laboral, en molts sectors, especialment en
professions com ara el personal cambrer de pisos, personal de
serveis de terra, personal reposador, cambrers, cuiners i
cuineres...
Les causes dels trastorns musculoesquelètics són
multifactorials, i és necessari controlar factors com ara
l’organització del treball (ritme i intensitat del treball,
descansos i pauses, evitar el treball monòton i repetitiu), les
tasques i els equips (especialment, eliminar actituds forçades i
incòmodes, manipulació excessiva de càrregues), els factors
mediambientals (com el soroll, la il·luminació, l’estrès
tèrmic...) i individuals (com l’edat, el sexe, l’estat biològic...).
III
El Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de
la seguretat social i s’estableixen criteris per a la seva
notificació i registre, estableix un nou sistema de comunicació
de les sospites de malalties professionals, en part, a causa de les
deficiències en les notificacions de les sospites com a
conseqüència d’un procediment demostrat ineficient, sense
prou vinculació entre el personal mèdic que té la competència
per qualificar la contingència i el competent per emetre un
diagnòstic de sospita.
L’Institut Balear de Salut Laboral va ser creat pel Decret
107/2010, d’1 d’octubre, com a servei sense personalitat
jurídica, dependent de la Direcció General de Salut Laboral,
amb l’objectiu de coordinar les competències públiques en
matèria de seguretat i salut laboral de les conselleries
competents en matèria de salut laboral i salut, que té entre les
seves funcions les competències relatives a l’estudi, la
investigació i el control de les malalties professionals en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Tanmateix, actualment l’Institut Balear de Salut Laboral manca
d’una organització administrativa que li permeti el compliment
de les funcions per a les quals va ser creat inicialment.
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Per mitjà de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, es va crear l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral com a organisme autònom, ja que es
considera que per impulsar les polítiques de millora de la salut
del personal treballador és necessari substituir l’anterior Institut
de Salut Laboral per un altre ens amb personalitat jurídica, raó
per la qual resulta necessari desenvolupar l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral en aquesta Llei com a nou organisme
autònom, amb personalitat jurídica pròpia i amb una nova
estructura juridicoorganitzativa amb l’objectiu de convertir-lo
en un instrument la funció principal del qual sigui la detecció
i l’estudi de les malalties professionals que actualment puguin
passar desapercebudes com a contingències comunes.
És essencial, per al desenvolupament d’aquestes polítiques,
la coordinació tant entre les administracions públiques com
amb els representants empresarials i els representants del
personal treballador. Especialment, els representants
empresarials i els representants del personal treballador s’han
de coordinar amb la direcció general competent en matèria de
salut pública en les actuacions que aquesta ha de dur a terme en
l’àmbit de la salut laboral i que estan previstes en l’article 33.1.
de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.
IV
Amb aquestes premisses, aquesta Llei pretén ser un
instrument útil per reduir la sinistralitat, tant des del punt de
vista de conscienciació de tota la societat de les Illes Balears,
com de la necessària coordinació entre els diferents implicats
en matèria de prevenció de riscs laborals, i s’adequa als
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència que preveu l’article 129.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Quant als principis de
necessitat i eficàcia, aquesta Llei incorpora noves mesures de
caràcter interdisciplinari per tal de promoure, potenciar i
millorar la seguretat i la salut en el treball per mitjà de la
coordinació entre els diferents òrgans de l’Administració
autonòmica optimitzant els seus recursos. Quant al principi de
proporcionalitat, aquesta Llei regula el marc en què s’han de
desenvolupar les actuacions dels diferents òrgans de
l’Administració autonòmica, i és proporcionada a la
complexitat de la matèria. Referent al principi de seguretat
jurídica, aquesta Llei estableix mesures que tenen per finalitat
assegurar les condicions de treball en matèria de seguretat i
salut dels treballadors, de conformitat amb les competències de
l’Administració General de l’Estat. Aquesta Llei també s’ajusta
al principi de transparència ja que aquesta iniciativa legislativa
s’ha sotmès a la prèvia consulta pública de participació
ciutadana i s’ha sotmès als corresponents tràmits d’audiència i
informació pública. Per acabar, en relació amb el principi
d’eficiència, no es preveuen càrregues administratives superiors
a les que se suporten fins ara.
La Llei està integrada per 38 articles, distribuïts en un títol
preliminar, quatre títols, tres disposicions transitòries, una de
derogatòria i quatre de finals.
El títol preliminar, dedicat a les disposicions generals,
defineix, en els dos primers articles de la Llei, l’objecte, l’àmbit
d’aplicació i les finalitats perseguides pel text legal.

Essencialment, constitueix l’objecte d’aquesta Llei establir
el marc d’actuació que possibiliti la reducció de la sinistralitat
en el treball en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant l’adopció d’un conjunt de mesures d’acció
positiva adreçades a la sensibilització, la formació i la
promoció de la prevenció de riscs laborals, així com el
desenvolupament de l’Institut Balear de Seguretat i Salut en el
Treball com a organisme autònom amb personalitat jurídica
pròpia.
El títol I regula els aspectes essencials de l’organisme
autònom Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, i
n’especifica, en el capítol I, la naturalesa jurídica i l’àmbit
d’actuació; en el capítol II, les finalitats i funcions; en el capítol
III, l’organització i els òrgans de govern (Presidència,
Vicepresidència, Direcció, Consell de Direcció i Consell
Rector de Salut Laboral), així com la creació d’un òrgan
especialitzat de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
com és la Unitat de Malalties Professionals, i, en el capítol IV,
el règim econòmic, pressupostari i de personal.
El títol II regula el conjunt de mesures destinades a
promoure la sensibilització sobre els valors de seguretat i salut
en el treball. El capítol I se centra en la promoció i la
divulgació dels dits valors entre les finalitats del sistema
educatiu. El capítol II regula el compromís de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb la divulgació d’aquests
valors mitjançant campanyes periòdiques de sensibilització,
així com el paper que exerceixen els mitjans de comunicació
social en aquest tasca.
El títol III es refereix al foment de la formació en matèria de
seguretat i salut en el treball, tant en l’àmbit de l’ensenyament
reglat com en altres ensenyaments que s’imparteixen en els
centres docents ubicats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
El títol IV inclou una sèrie de mesures de promoció de la
seguretat i la salut en el treball en matèria de subvencions
públiques i contractació administrativa. Concretament, el
capítol I determina les exigències de requisits addicionals per
accedir a la condició de persona o entitat beneficiària de
subvencions públiques, així com la possibilitat d’exigir
obligacions específiques en matèria de prevenció si així ho
exigeixen les circumstàncies. El capítol II estableix, dins el
respecte al marc fixat en la normativa bàsica de contractació
administrativa, la possibilitat de l’exigència d’acreditació
d’equip tècnic amb funcions en prevenció, així com la
possibilitat que els plecs incloguin condicions especials
d’execució dels contractes que contribueixin a reforçar les
condicions de seguretat i salut en el treball i a afavorir la
formació del personal assignat per a la seva execució.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei té per objecte establir el marc d’actuació que
possibiliti la reducció de la sinistralitat en el treball en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant
l’adopció d’un conjunt de mesures d’acció positiva adreçades
a l’aprenentatge, la sensibilització, la formació i la promoció de
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la seguretat i la salut laboral, tot això en l’àmbit competencial
que li és propi a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
en cooperació i col·laboració amb l’Estat i amb la resta
d’autoritats i organismes competents de la comunitat autònoma
de les Illes Baleares en aquesta matèria.
2. Així mateix, té per objecte el desenvolupament i el règim
jurídic de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral com a
organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia, i es
configura com a òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció
de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Finalitats
Mitjançant aquesta Llei, s’articula un conjunt de mesures
adreçades a assolir les finalitats següents:
a) Gestionar, a través de l’Institut Balear de Seguretat i
Salut Laboral, les polítiques en matèria de seguretat, higiene,
medi ambient i salut laboral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, tendents a l’eliminació o reducció en l’origen de
les causes dels riscs inherents a les condicions de treball, i
promocionar-ne totes les millores orientades a elevar el nivell
de seguretat i salut del personal treballador.
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2. L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral es regeix per
aquesta Llei, per la seva llei de creació, per la resta de
disposicions que hi resultin d’aplicació i per les normes que la
despleguin.
Article 4
Àmbit d’actuació
1. L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral estén la seva
actuació a totes les branques d’activitat econòmica en què hi
hagi persones treballadores ocupades, incloent-hi les
administracions públiques, en els seus centres de treball,
establerts a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així
mateix, estén la seva actuació a les cooperatives, amb les
particularitats derivades de la seva normativa específica.
2. L’Institut també du a terme activitats de promoció de la
prevenció de riscs laborals en relació amb les persones
treballadores per compte propi.
Capítol II
Finalitat i funcions
Article 5
Finalitats

b) Desenvolupar i consolidar la cultura de la prevenció a
les Illes Balears, i enfortir les mesures de sensibilització
ciutadana sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball.

L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral té la finalitat
de promoure la seguretat i la salut en el treball i,
específicament, se li assignen els objectius següents:

c) Promoure la millora contínua dels nivells de seguretat
i salut laboral en els centres de treball establerts en l’àmbit de
la comunitat autònoma.

a) La realització de l’activitat preventiva gestionant els
serveis corresponents.

d) Millorar la detecció de malalties que puguin tenir un
origen professional, a través d’una coordinació més eficaç entre
les conselleries competents en matèria de treball i salut. En tot
cas, cal incorporar la perspectiva de gènere a l’hora d’estudiar
i detectar les malalties assenyalades.

b) El desenvolupament de la informació, la investigació i
la formació en matèria de prevenció de riscs laborals.
c) L’assessorament, la col·laboració i el suport tècnic a les
empreses, el personal treballador, els agents socials i els
organismes administratius.

e) Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en
la integració de l’activitat preventiva de riscs laborals en
l’àmbit públic i privat, d’acord amb el que estableix la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones.

d) El seguiment i l’avaluació de les actuacions
tecnicopreventives necessàries en matèria de seguretat i salut
laboral, i promoure l’adopció de les mesures preventives
necessàries per al seu funcionament correcte.

TÍTOL I
L’INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL

e) L’execució dels plans i els programes, en
desenvolupament de polítiques en aquesta matèria, que li
assignin el Consell Rector de l’Institut Balear de Seguretat i
Salut Laboral i la conselleria competent en matèria de treball.

Capítol I
Naturalesa jurídica i àmbit d’actuació
Article 3
Naturalesa jurídica
1. L’ Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que també
pot fer servir l’acrònim IBASSAL, és un organisme autònom
dels que preveu l’article 2.1.a) de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de les Illes Balears, creat
per la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2018.

f) La coordinació de les competències públiques en
matèria de seguretat i salut de les conselleries competents en
matèria de salut i salut pública, d’acord amb la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscs laborals; la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, i la normativa que les
desplega.
g) L’exercici de les funcions de col·laboració pericial,
assessorament tècnic i comprovadores de les condicions de
seguretat i seguretat i salut, en col·laboració amb la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, així com amb l’Institut Nacional
de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball.

7776

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018

h) La promoció de la integració del principi d’igualtat entre
dones i homes en la política de salut i prevenció de riscs
laborals d’acord amb el que estableix la Llei 11/2016.
Article 6
Funcions
Per al desenvolupament correcte de les seves finalitats,
l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral té encomanades
les funcions següents, en l’exercici de les quals ha de vetlar per
la coordinació adequada amb les actuacions dels òrgans que
tenguin atribuïdes les competències en matèria sanitària i
d’indústria per a una més eficaç protecció de la seguretat i la
salut del personal treballador:
a) La realització de programes de prevenció de riscs i
promoció de la seguretat i la salut laboral.
b) L’elaboració de programes específics d’intervenció
general o sectorial en funció de les patologies laborals i dels
estudis, la informació, l’anàlisi estadística i epidemiològica i la
investigació que es realitzi.
c) L’anàlisi i la investigació de les causes dels accidents de
treball i les malalties professionals, així com de tots els danys
que puguin derivar-se de l’activitat laboral.
d) Les actuacions de millora en les condicions de seguretat
en el treball, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia i
medicina en el treball, prestant suport i assessorament, i en la
coordinació necessària entre les conselleries competents en
matèria de treball i de salut.
e) L’establiment d’un protocol de seguiment de l’evolució
general de la seguretat i la salut laboral a les Illes Balears que
fixi objectius i continguts del seguiment, defineixi fonts i
registres, mètodes de tractament de la informació, instruments
i suports, i estructura i terminis temporals per a la generació
d’informes.

la coordinació entre els diferents òrgans responsables en la
tramitació d’incapacitats temporals.
l) La creació de registres de sospites i declaració de
malalties professionals, de malalties relacionades amb el
treball, i d’empreses i del personal treballador exposats a riscs
específics, com a part integrant del sistema d’informació.
m) La participació en el disseny i la posada en
funcionament de protocols d’exàmens de salut periòdics i de
risc per al personal treballador, en coordinació amb la direcció
general competent en matèria de salut pública.
n) La realització d’estudis epidemiològics per a la
identificació i la prevenció de les patologies que puguin afectar
la salut del personal treballador, en coordinació amb la direcció
general competent en matèria de salut pública, com a òrgan
competent de la vigilància epidemiològica en l’àmbit laboral,
quan així es determini pel nombre i la naturalesa de casos de
malaltia detectats en el medi laboral. En la realització dels
estudis epidemiològics s’ha de tenir en consideració el teixit
productiu i econòmic de les Illes Balears.
o) La comunicació a l’efecte oportú, com a òrgan
competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
prevista en l’article 5 del Reial decret 1299/2006, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la seguretat social i s’estableixen
criteris per a la seva notificació i registre, quan els facultatius
del Sistema Nacional de Salut, en ocasió de les seves
actuacions professionals, s’assabentin de l’existència d’una
malaltia de les incloses en l’annex 1 que podria ser qualificada
com a professional, o bé de les recollides en l’annex 2, i
l’origen professional de la qual se sospita.
p) La creació i gestió d’un registre, amb caràcter voluntari,
de tècnics de prevenció de riscs laborals que hagin estat
acreditats per dur a terme funcions de prevenció de riscs
laborals de nivell intermedi i superior que pretenguin exercir la
seva activitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

f) La promoció de la incorporació de la perspectiva de
gènere en la prevenció de riscs laborals, així com la promoció
de la protecció de la maternitat i l’adopció de mesures perquè
hi hagi un entorn laboral lliure d’assajament, d’acord amb la
Llei 11/2016.

q) La creació i gestió d’un registre de delegats i delegades
de prevenció, dels òrgans específics que, si escau, els
substitueixin, així com dels membres dels Comitès de Seguretat
i Salut.

g) L’elaboració de mapes de riscs laborals que detallin les
necessitats i limitacions que hi pugui haver, tant en l’àmbit
territorial com en el sectorial.

r) La gestió i el registre dels serveis de prevenció propis i
mancomunats, de les activitats que realitzen, i de les empreses
i centres de treball a què donen cobertura.

h) L’atenció tecnicosanitària en salut laboral, investigació
de malalties professionals i psicosociologia laboral.
i) L’estudi dels factors de risc psicosocial de l’ambient
laboral.

s) La tramitació de les acreditacions dels serveis de
prevenció aliens, i de les entitats formatives i auditores en
matèria de prevenció de riscs laborals, amb la comprovació
prèvia que compleixen els requisits reglamentaris, i la tutela i
el control de les actuacions.

j) La investigació, l’estudi i el control de les malalties
professionals, tenint en compte la incidència que hi pot tenir el
gènere.

t) La gestió i el registre de les empreses que hagin de
realitzar activitats o operacions incloses en l’àmbit d’aplicació
del Reial decret 396/2006, de 31 de març.

k) La promoció de l’establiment d’un protocol d’actuació
conjunta per a la detecció, la notificació i el control de
malalties professionals i l’exercici de la funció de promoció de

u) La gestió i el registre de les empreses acreditades en el
sector de la construcció que realitzen activitats o operacions
incloses en l’àmbit del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost,
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pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
v) La creació de tots els registres que siguin necessaris per
al compliment de les seves funcions.
w) L’estudi sobre les condicions de treball que puguin
resultar nocives o insalubres durant els períodes de
reproducció, embaràs, maternitat i lactància.
x) La programació, la coordinació i el suport d’accions
formatives sobre seguretat i salut en el treball, amb especial
atenció als col·lectius de persones treballadores en situació de
més risc, així com l’ajuda en les iniciatives de promoció de
salut laboral que duguin a terme la direcció general competent
en matèria de salut pública i la direcció general competent en
matèria d’educació.
y) La realització d’activitats divulgatives i informatives en
general sobre la prevenció de riscs laborals, la vigilància de la
salut i la millora de l’ambient laboral.
z) El foment, el suport i la promoció
d’activitatsdesenvolupades pels col·lectius empresarials i
persones treballadores, i les seves respectives organitzacions
representatives amb vista a la millora de les condicions de
seguretat i salut en el treball, la reducció de riscs laborals i la
investigació i posada en funcionament de noves formes de
protecció.
aa) La programació de controls generals i sectorials que
permetin el seguiment de les actuacions preventives que es
realitzin en les empreses per a la consecució dels objectius
prevists en la Llei 31/1995.
bb) La realització de totes les funcions, activitats i tasques
que impliquin assessorar i auxiliar la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i col·laborar-hi, dins el marc establert en la
Llei 31/1995.
cc) Amb caràcter general, totes les activitats que resultin
necessàries per al compliment dels objectius de promoció i
prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball.
dd) La coordinació amb la direcció general competent en
matèria de salut pública en les actuacions que aquesta ha de dur
a terme d’acord amb l’article 33.2 de la Llei 33/2011, de 4
d’octubre, general de salut pública.
Capítol III
Organització
Article 7
Òrgans de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral està integrat
pels òrgans següents:
a) Òrgans unipersonals:
la Presidència
la Vicepresidència
la Direcció
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b) Òrgans col·legiats:
el Consell de Direcció
el Consell Rector de Salut Laboral
c)Òrgan d’assessorament:
Unitat de Malalties Professionals
Secció 1a
Òrgans unipersonals
Article 8
La Presidència
1. La Presidència és l’òrgan superior de direcció unipersonal,
i exerceix la representació legal i ordinària de l’Institut Balear
de Seguretat i Salut Laboral i les funcions que aquesta Llei li
encomana.
2. Amb caràcter nat, el càrrec de la Presidència recau en la
persona titular de la conselleria competent en matèria de
treball.
Article 9
Funcions de la Presidència
Són funcions de la persona que exerceix la Presidència,
entre d’altres:
a) Representar l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral.
b) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el
cessament del director o directora de l’Institut.
c) Formular motivadament l’avantprojecte de pressupost
de l’Institut.
d) Executar els acords del Consell de Govern en el marc de
les seves competències.
e) Subscriure convenis i acords de col·laboració i
cooperació amb altres administracions públiques, entitats
públiques i privades, corporacions, universitats, centres
d’investigació i empreses.
f) Ser l’òrgan de contractació de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral .
g) Presidir les reunions del Consell Rector i del Consell de
Direcció, moderar el desenvolupament dels debats, així com
representar-los.
h) Autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar
pagaments d’acord amb la normativa autonòmica vigent en
matèria de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
i) Concedir ajuts i subvencions.
j) Acordar les convocatòries de les reunions del Consell de
Direcció i del Consell Rector ordinàries i extraordinàries, així
com la fixació dels ordres del dia, tenint en compte les
peticions dels vocals, presentades amb l’antelació suficient.
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k) Decidir les votacions del Consell de Direcció i del
Consell Rector en cas d’empat.

c) L’elaboració de la memòria anual d’activitats i la seva
tramesa al Consell de Direcció.

l) Exercir la direcció, la iniciativa i la inspecció de tots els
serveis i la superior direcció del personal.

d) La prestació d’assistència tècnica, informació i
assessorament a la Presidència, la Vicepresidència, el Consell
de Direcció, el Consell Rector i l’Autoritat Laboral quan sigui
requerit per a això.

m) Qualssevol altra que no correspongui a un altre òrgan,
així com les que li atribueixin les lleis i els reglaments.
Article 10
La Vicepresidència
1. La Vicepresidència recau amb caràcter nat en la persona
titular de la conselleria competent en matèria de salut.
2. La persona que exerceix la Vicepresidència de l’Institut ha
d’assumir les funcions de la persona que exerceix la
Presidència en cas d’absència, vacant o malaltia del president
o presidenta, i les que expressament aquesta li delegui.
Article 11
La Direcció. Naturalesa, nomenament i cessament
1. La persona que exerceix la Direcció és l’òrgan de direcció
tècnica, gestió i execució de les competències que desenvolupa
l’Institut, sota la superior autoritat de la persona que n’exerceix
la Presidència i amb dependència funcional de la persona titular
de la direcció general competent en matèria de salut laboral.
El director o directora ha de mantenir amb l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral una relació laboral especial d’alta
direcció, que es regeix per les clàusules estipulades en el
contracte de treball corresponent, amb subjecció a les fonts i els
criteris reguladors establerts en l’article 3 del Reial decret
1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral
especial del personal d’alta direcció. Al director li és aplicable
la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs, d’acord amb l’article
21.2 de la Llei 7/2010.
2. El nomenament i el cessament es disposen per acord del
Consell de Govern, a proposta de la persona que exerceixi la
Presidència.
3. En el supòsit de vacant, absència, malaltia o una altra causa
legal, les funcions de la persona que exerceix la Direcció de
l’Institut les ha d’assumir, temporalment, la persona que ocupa
la direcció general competent en matèria de salut laboral o la
persona que designi la Presidència de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral.
Article 12
Funcions
Són funcions de la Direcció:
a) La direcció tècnica i administrativa dels serveis i la
direcció del personal de l’Institut.
b) L’elaboració i redacció de l’avantprojecte de pressupost
de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, i el control de
la seva execució.

e) La programació i planificació d’activitats d’acord amb
els plans i programes que s’estableixin en matèria de prevenció
de riscs laborals.
f) El control i la supervisió de les activitats que es duguin
a terme i dels procediments establerts per acomplir-les
eficaçment.
g) La gestió econòmica i pressupostària.
h) Qualssevol altra que li atribueixin les lleis i els
reglaments o li siguin encomanades.
Secció 2a
Òrgans col·legiats
Article 13
El Consell de Direcció. Naturalesa i composició
1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior col·legiat i està
integrat pel president o presidenta, el vicepresident o
vicepresidenta i nou vocals.
2. El president o presidenta és la persona titular de la
conselleria competent en matèria de treball, i el vicepresident
o vicepresidenta és la persona titular de la conselleria
competent en matèria de salut.
3. Els vocals i les vocals del Consell de Direcció són els
següents:
— Una persona en representació de la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
— Una persona en representació de la direcció general
competent en matèria de funció pública.
— Una persona en representació de la conselleria
competent en matèria de salut pública.
— Una persona en representació de la direcció general
competent en matèria de salut laboral.
— Una persona en representació del Servei de Salut de les
Illes Balears (IBSALUT).
— Dos representants de les organitzacions sindicals més
representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en proporció amb el nombre de components que
s’assignin a cadascuna de les organitzacions sindicals a la
Taula Social Tripartida de les Illes Balears.
— Dos representants de les organitzacions empresarials
més representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en proporció amb el nombre de components que
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s’assignin a cada una de les organitzacions empresarials a la
Taula Social Tripartida de les Illes Balears.

Article 15
Funcionament

4. Exerceix les funcions de secretari o secretària del Consell
de Direcció el director o directora de l’Institut, que assisteix a
les sessions amb veu i sense vot.

1. El règim de constitució, convocatòria, funcionament i
adopció d’acords del Consell de Direcció és el que estableixen,
amb caràcter general, per als òrgans col·legiats, els articles 15
i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i els articles 17 i
següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Ha d’assistir a les sessions per a tasques d’assessorament
jurídic dels òrgans directius, amb veu i sense vot, una persona
en representació de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, sense perjudici que aquesta pugui delegar les
funcions en una persona membre del servei que tengui atribuït
l’assessorament de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral.
6. El conseller o consellera titular de la conselleria competent
en matèria de treball i el conseller o consellera competent en
matèria de salut hi adquireixen la condició de membre i són
nomenats de forma automàtica quan accedeixen al càrrec
corresponent. La resta de membres representants de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
són designats i nomenats pels consellers dels quals depenen,
que podran nomenar una altra persona que pugui assistir en
nom de la persona titular quan aquesta no pugui assistir per
absència, vacant, malaltia o un altre impediment legal.
7. Els vocals i les vocals que representen les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives són nomenats i se’n
disposa el cessament per resolució del conseller o consellera
d’adscripció a proposta de les organitzacions empresarials i
sindicals respectives, que podran nomenar una altra persona
que pugui assistir en nom de la persona titular quan aquesta no
pugui assistir per absència, vacant, malaltia o un altre
impediment legal .
8. Els membres del Consell de Direcció no tenen dret a
percebre cap tipus de dieta per assistir a les sessions.
Article 14
Funcions
Són funcions del Consell de Direcció:
a) Aprovar el pla d’actuació de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral i elevar-lo a la persona titular de la
conselleria d’adscripció.
b) Aprovar la memòria anual de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral.
c) Proposar a la conselleria d’adscripció l’aprovació o
modificació del règim jurídic i els estatuts de l’Institut Balear
de Seguretat i Salut Laboral.
d) Aprovar l’avantprojecte de pressuposts de l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral.
e) Resoldre els procediments de revisió d’ofici dels actes
nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables dels
òrgans unipersonals de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral d’acord amb l’article 21.4 d’aquesta Llei.
f) Qualssevol altra que li atribueixin les lleis i els
reglaments.

2. El Consell de Direcció es pot constituir, convocar, fer les
seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma
presencial com a distància.
Article 16
El Consell Rector de Salut Laboral. Naturalesa
El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de participació
tripartit i paritari de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral, representat per les administracions i els agents
econòmics i socials més representatius de les Illes Balears. Es
configura com l’òrgan assessor, consultiu i de participació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
seguretat i salut en el treball.
Article 17
Composició
1. La composició del Consell Rector de Salut Laboral és la
següent:
a) Presidència: l’ha d’ocupar la persona titular de la
conselleria competent en matèria de treball.
b) Vicepresidència: l’ha d’ocupar la persona titular de la
conselleria competent en matèria de salut.
c) Per l’Administració, deu vocals, que han de ser:
— Una persona representant de la direcció general
competent en matèria de salut laboral.
— Una persona representant de la direcció general
competent en matèria de salut pública.
— Una persona representant de la direcció general
competent en matèria d’educació.
— Una persona representant de la direcció general de
l’IBSALUT.
— Una persona representant de la direcció general
competent en matèria de funció pública.
— Una persona representant del Consell Insular de
Mallorca.
— Una persona representant del Consell Insular de
Menorca.
— Una persona representant del Consell Insular d’Eivissa.
— Una persona representant del Consell Insular de
Formentera.
— Una persona representant proposada per la FELIB.
d) Dotze representants de les organitzacions sindicals més
representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en proporció amb el nombre de components que
s’assignin a cadascuna de les organitzacions sindicals a la
Taula Social Tripartida de les Illes Balears.
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e) Dotze representants de les organitzacions empresarials
més representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en proporció amb el nombre de components que
s’assignin a cada una de les organitzacions empresarials a la
Taula Social Tripartida de les Illes Balears.
2. Exerceix les funcions de secretari o secretària del Consell
Rector el director o directora de l’Institut, que assisteix a les
sessions amb veu i sense vot.
3. Els vocals i les vocals que representen les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives són nomenats i se’n
disposa el cessament per resolució del conseller o consellera
d’adscripció a proposta de les organitzacions empresarials i
sindicals respectives, que podran nomenar una altra persona
que pugui assistir en nom de la persona titular quan aquesta no
pugui assistir per absència, vacant, malaltia o un altre
impediment legal.
4. Igualment hi han d’assistir, amb veu i sense vot, una persona
representant de les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social, i una altra de les
associacions de serveis de prevenció aliens amb
representativitat a les Illes Balears.
5. També, amb veu i sense vot, hi ha d’assistir una persona en
representació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
6. Per iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres
del Consell Rector, la Presidència pot convidar a les reunions,
amb veu i sense vot, persones la intervenció de les quals
consideri convenient d’acord amb els punts inclosos en l’ordre
del dia, a raó dels seus coneixements, preparació, prestigi o
altres circumstàncies.

directora de l’Institut li proporcionarà la informació que
necessiti.
g) Elevar propostes i peticions a les conselleries que
exerceixin competències en matèria de prevenció de riscs
laborals.
h) Actuar com a òrgan consultiu de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en totes les qüestions
relacionades amb la prevenció de riscs laborals competència de
l’Administració autonòmica.
i) Proposar criteris i directrius d’actuació en matèria de
seguretat i salut en el treball, en el marc dels plans d’actuació
que s’estableixin.
j) Avaluar el grau d’implantació i els programes
d’aplicació de la Llei de prevenció de riscs laborals i les seves
normes de desplegament a la comunitat autònoma.
k) Efectuar el seguiment i l’avaluació del pla d’acció anual.
l) Efectuar el seguiment de les actuacions públiques en
matèria de salut laboral.
m) Proposar i impulsar les mesures necessàries per al millor
compliment de les finalitats assignades a l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral.
n) Proposar el desenvolupament del sistema de formació i
informació d’estudis, investigació i estadístiques relacionades
amb la salut laboral.
o) Informar sobre tots els projectes d’elaboració de
disposicions normatives sobre salut laboral.

7. En cap cas, els qui exerceixin com a vocals no poden
atribuir-se la representació o les facultats del Consell Rector,
tret que expressament se’ls hagi atorgat per acord de l’òrgan
col·legiat, i per a cada cas concret.

p) Proposar processos d’investigació encaminats a la
identificació i prevenció de riscs laborals, la seva divulgació i
formació en matèria preventiva.

Article 18
Funcions

q) Qualssevol altres facultats que li atribueixin les lleis i els
reglaments.

Són funcions del Consell Rector de Salut Laboral les
següents:

Article 19
Funcionament

a) Amb caràcter previ a la seva aprovació, conèixer els
programes i els plans d’actuació que, en matèria de seguretat i
salut, hagi d’executar el Govern de les Illes Balears, i
informar-ne.

1. El Consell Rector funciona en ple i en comissió de grups de
treball.

b) Conèixer l’avantprojecte de pressupost anual.
c) Conèixer la proposta de nomenament i cessament del
director o directora de l’Institut.
d) Conèixer
modificacions.

la

proposta

d’estatuts

i

les

seves

2. El Consell Rector pot constituir grups de treball, en els
àmbits de la seva competència, de forma temporal o permanent,
amb caràcter temàtic, sectorial o insular, sempre que es
consideri necessari per al compliment de les seves finalitats. La
creació, la regulació de la composició i el funcionament són
competència del Consell Rector.

e) Impulsar les activitats de planificació i programació
pròpies de l’Institut.

3. Les reunions plenàries del Consell Rector s’han de
convocar, amb caràcter ordinari, dues vegades l’any, i amb
caràcter extraordinari, quan la importància o la urgència dels
assumptes així ho requereixi, per iniciativa del president o de
les dues terceres parts del conjunt dels vocals del ple.

f) Realitzar funcions de seguiment sobre l’execució dels
programes i la gestió dels serveis. A tal efecte, el director o

4. Per a la vàlida constitució del Consell Rector, a l’efecte de
la celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es
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requereix la presència de la meitat més una de les persones que
l’integren.
5. La convocatòria del Consell Rector s’ha d’efectuar amb una
antelació mínima de 48 hores i cal indicar-hi el dia, l’hora i lloc
de la reunió, així com l’ordre del dia, i incloure-hi, si escau, la
documentació necessària per al desenvolupament de la reunió.
6. Els acords del ple del Consell Rector s’adopten per majoria
dels representats. En tot cas, han de constar en l’acta els vots
discrepants i el seu fonament, quan així ho sol·licitin els
respectius membres.
7. De cada sessió que se celebri en el Consell Rector s’ha
d’estendre una acta, que ha de signar la persona que n’exerceixi
la secretaria i ha de visar la persona que n’exerceixi la
Presidència.
8. Els membres del Consell Rector que tenguin el domicili
fora de l’illa on se’n facin les reunions tenen dret al
reemborsament de les despeses de desplaçament que es puguin
produir per assistència a les sessions. En cap cas no s’han de
pagar dietes per assistir a les sessions del Consell Rector. S’ha
de fomentar la participació de forma telemàtica dels vocals del
Consell Rector que no resideixin a l’illa on es facin les
reunions.
9. Es podran crear comissions cientificotècniques per al
desenvolupament de recerques i anàlisis específiques en atenció
a les característiques especials que el Consell Rector consideri.
Secció 3a
Òrgan d’assessorament
Article 20
La Unitat de Malalties Professionals
1. La Unitat de Malalties Professionals és l’òrgan
d’assessorament i consulta de l’actuació ordinària de l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral en matèria de malalties
professionals. A aquest òrgan corresponen les activitats de
l’Institut en relació amb la investigació, l’estudi i el control de
malalties professionals. En tot cas, la Unitat de Malalties
Professionals ha de dur a terme les seves funcions tenint
present la perspectiva de gènere.
2. La Unitat de Malalties Professionals té entre les seves
funcions generar el coneixement suficient per a la investigació,
especialment de les malalties recollides en l’annex II del Reial
decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
quadre de malalties professionals en el sistema de la seguretat
social, de les quals se sospiti l’origen professional i la inclusió
de les quals es podria preveure en el futur en l’annex I del dit
Reial decret.
Tot això, amb la finalitat de generar el coneixement
científic suficient i adequat per efectuar estudis que permetin,
de conformitat amb l’article 11 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscs laborals, relatiu a la
coordinació entre les administracions competents, i respectant
en tot cas les competències estatals, valorar les activitats i les
patologies que es tenen en compte amb vista a la qualificació
de la malaltia professional.
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La Unitat de Malalties Professionals, a l’hora d’efectuar les
investigacions pertinents, ha de tenir en consideració la
influència que pot tenir la perspectiva de gènere en aquesta
matèria. Així mateix, cal posar especial esment en les
professions més habituals i amb un índex més gran de
sinistralitat a les Illes Baleares, com ara personal cambrer de
pisos, personal de cuina, personal que treballa en serveis de
terra o personal reposador, entre d’altres.

3. Reglamentàriament, s’ha de desplegar l’organització i el
funcionament de la Unitat de Malalties Professionals.
Específicament, s’estableix que han de formar part de la Unitat
les conselleries competents en matèria de treball i salut.
4. La Unitat de Malalties Professionals de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral és l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma per a la tramitació i el registre de les comunicacions
de malalties que podrien ser qualificades com a professionals,
d’acord amb l’article 5 del Reial decret 1299/2006, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la seguretat social i s’estableixen
els criteris per a la seva notificació i registre.
Capítol IV
Règim jurídic, econòmic, pressupostari i de personal
Article 21
Règim jurídic
1. Els actes dictats pel director o directora i pel vicepresident
o vicepresidenta de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral no exhaureixen la via administrativa i s’hi pot
interposar un recurs d’alçada davant el president o presidenta
de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral .
2. Els actes dictats pel president o presidenta i pel Consell de
Direcció de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral en
l’exercici de les seves competències exhaureixen la via
administrativa i s’hi pot interposar, potestativament, un recurs
de reposició o directament un recurs contenciós administratiu.
3. La competència per resoldre els procediments de revisió
d’ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes
anul·lables dels òrgans unipersonals de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral correspon al Consell de Direcció i,
respecte dels actes dictats pel Consell de Direcció, a la personal
titular de la conselleria d’adscripció, d’acord amb l’article 33
de la Llei 7/2010.
Article 22
Règim econòmic i pressupostari
1. El pressupost de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral s’integra com a secció pressupostària en el pressupost
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat
amb l’article 40 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de les Illes Balears.
2. Els recursos de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
estan constituïts per:
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a) Les consignacions específiques previstes en els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

mínima acreditada per una universitat amb el contingut
especificat en el programa al qual es refereix l’annex VI del
Reial decret 39/1997.

b) Les transferències, corrents o de capital que procedeixin
d’altres administracions o organismes públics.

3. En l’exercici de les seves funcions, el personal funcionari
de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral té la
consideració d’agent de l’autoritat pública, les persones titulars
dels centres de treball li han de facilitar l’accés, i els col·lectius
empresarials i persones treballadores li han de prestar la seva
col·laboració per al compliment millor de les seves funcions.

c) Els béns i valors, productes i rendes que provenguin del
patrimoni que li adscrigui la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que estigui
autoritzat a percebre.
e) Les subvencions, aportacions i donacions que rebi de
qualsevol organisme públic o de particulars.

TÍTOL II
MESURES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS
VALORS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Capítol I
En l’àmbit educatiu

f) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.
Article 23
Règim patrimonial i de contractació

Article 25
Promoció i divulgació de valors relatius a la seguretat i la
salut en el treball

1. El patrimoni de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral estarà integrat pels béns i drets de contingut econòmic
que li adscrigui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
quals s’han de destinar exclusivament al compliment de les
finalitats per a les quals varen ser adscrits, bé de forma directa,
bé mitjançant la percepció de les seves rendes i fruits.

1. Dins el marc fixat per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa, el sistema
educatiu balear ha d’incloure expressament entre les seves
finalitats la promoció i divulgació dels valors relatius a la
seguretat i la salut en el treball i, en particular, la importància
del compliment de les mesures tendents a garantir-les.

2. Els béns i el patrimoni que la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears adscrigui a l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral per al compliment de les seves finalitats conserven la
seva qualificació jurídica originària.

2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha d’impulsar la realització d’activitats adreçades a la
comunitat escolar mitjançant les quals es fomentin en l’alumnat
actituds i comportaments preventius que els permetin adquirir
hàbits conformes als valors de seguretat i salut en el treball
abans de la seva incorporació en l’àmbit laboral.

3. Els béns i el patrimoni que l’Institut Balear de Seguretat i
Salut Laboral pugui adquirir o rebre per llegats, donacions o
altres causes queden integrats, amb caràcter general, en el
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. La contractació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral s’ha d’ajustar a les prescripcions de la normativa
bàsica en matèria de contractació de les administracions
públiques i a la normativa autonòmica en la matèria. Ha
d’actuar com a òrgan de contractació qui sigui titular de la
Presidència de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
Article 24
Règim del personal
1. El personal de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
està integrat pel personal funcionari o laboral de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que li sigui adscrit, així com pel personal de nou ingrés que
s’incorpori d’acord amb la normativa vigent en matèria de
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. L’Institut, com a referent en prevenció de riscs laborals, ha
de comptar amb un equip multidisciplinari de tècnics superiors
de prevenció de riscs laborals que desenvolupi les funcions de
planificació, gestió, execució, control, estudi i recerca en
aquesta matèria. Aquests tècnics han de tenir la capacitació
professional necessària per exercir les funcions de nivell
superior pròpies de la prevenció, per la qual cosa han de tenir
una titulació universitària oficial i, a més, posseir una formació

Capítol II
En l’àmbit de la publicitat i dels mitjans de comunicació
Article 26
Campanyes públiques de sensibilització
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de fer
regularment campanyes de sensibilització sobre la prevenció de
riscs laborals i a favor de la millora de les condicions de
seguretat i salut en el treball. A aquest efecte, ha d’utilitzar els
mitjans que siguin necessaris perquè el conjunt de la població
i, especialment, la població en edat laboral tenguin accés a les
campanyes i prestar especial atenció als col·lectius socials amb
necessitats específiques en els quals el nivell de desprotecció
pugui ser més gran.
2. Les campanyes poden orientar-se, entre altres finalitats, a
afavorir la integració de la prevenció laboral com a hàbit social
de primer ordre, així com a propiciar el compliment de les
obligacions a què queden subjectes tant les empreses com les
persones treballadores.
3. Així mateix, les campanyes de sensibilització s’han de dur
a terme de manera que se’n garanteixi l’accessibilitat a les
persones amb discapacitat.
4. En tot cas, i en compliment de l’article 45 de la Llei
11/2016, a les campanyes de sensibilització s’ha de promoure
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la incorporació de la perspectiva de gènere en la integració de
l’activitat preventiva de riscs laborals.
Article 27
Altres accions promocionals
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de realitzar
accions públiques de promoció de la seguretat i la salut en el
treball, i fomentar-hi la participació de les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de garantir
la difusió dels actes que organitzi en ocasió de la celebració del
Dia Mundial de la Seguretat i la Salut i de la Setmana Europea
de la Seguretat i la Salut en el Treball, i potenciar
institucionalment qualsevol activitat relativa a la prevenció de
riscs laborals.
Article 28
Els mitjans de comunicació social
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de
promoure la subscripció d’acords o convenis de col·laboració
amb els mitjans de comunicació social que operin al territori de
la comunitat autònoma, en especial, amb els prestadors dels
serveis de comunicació audiovisual televisius, sigui quin sigui
el mitjà de transmissió que s’hagi fet servir, a fi d’aconseguir
que incloguin en la seva programació missatges, continguts o
programes específics que fomentin la prevenció de riscs
laborals i que es comprometin a divulgar valors positius relatius
a la seguretat i la salut en el treball.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la
programació dels serveis públics de ràdio i televisió gestionats
per l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears ha
d’incloure, entre els seus principis inspiradors, el de promoure
la sensibilització de la societat de les Illes Balears en matèria
de prevenció de riscs laborals, i adoptar les mesures necessàries
per fer un tractament de la informació relacionada amb la
sinistralitat laboral conforme a les finalitats i els objectius
prevists en aquesta Llei i als valors constitucionals.
TÍTOL III
MESURES ADREÇADES AL FOMENT DE LA
FORMACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL
Article 29
Foment de la formació en matèria de seguretat i salut en el
treball
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la
conselleria competent en matèria d’educació, ha d’incorporar
objectius i continguts relatius a la prevenció de riscs laborals.
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Capítol I
Els ensenyaments reglats

Article 30
Mesures de foment de la formació en matèria de prevenció
de riscs laborals en l’ensenyament de règim general.
Educació infantil, bàsica i altres ensenyaments de règim
general
1. La conselleria competent en matèria d’educació ha de
fomentar la inclusió en els plans formatius dels objectius i
continguts específics en matèria de seguretat i salut laboral,
adaptats als diversos nivells d’ensenyament. Els valors de la
seguretat i la salut laboral s’han de difondre amb caràcter
transversal en les diferents etapes del sistema educatiu.
2. La conselleria competent en matèria d’educació ha de
promoure l’adopció de les mesures necessàries per garantir que,
en l’etapa d’educació infantil, l’alumnat pugui adquirir i
desenvolupar valors elementals de seguretat i salut en el treball.
3. La conselleria competent en matèria d’educació ha de
facilitar l’adopció de mesures per garantir que, en l’etapa
d’educació secundària obligatòria, l’alumnat adquireixi
consciència de la importància de seguir hàbits de treball segur,
així com els coneixements bàsics en matèria de prevenció de
riscs laborals que afavoreixin la seva incorporació al mercat de
treball en condicions adequades de seguretat i salut.
4. La conselleria competent en matèria d’educació ha de vetlar
per la incorporació dels valors relatius a la seguretat i la salut
en el treball en el currículum del batxillerat, i reforçar els
continguts relatius a la prevenció de riscs laborals en les
matèries de modalitat que, pel seu caràcter, hi mantinguin una
vinculació més directa.
Article 31
Formació professional
1. En compliment de la disposició addicional tercera de la Llei
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professional, la conselleria competent en matèria
d’educació ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir
que l’alumnat dels diferents cicles de formació professional
adquireixi les capacitats i els coneixements necessaris per
treballar en condicions de seguretat i salut, prevenir els
possibles riscs derivats del treball i poder actuar davant les
eventuals situacions d’emergència que puguin produir-se.
2. Amb aquesta finalitat, cal garantir la inclusió de continguts
específics en matèria de prevenció de riscs laborals en els cicles
formatius el perfil professional dels quals així ho exigeixi. En
la resta dels cicles formatius, cal potenciar que la formació
relacionada amb la prevenció de riscs laborals tengui caràcter
transversal.
3. A l’efecte previst en l’article 35 del Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, la conselleria competent en matèria d’educació ha
de garantir que l’alumnat que cursi cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o superior pugui obtenir la
certificació de la formació de nivell bàsic en prevenció de riscs
laborals, sempre que aquesta compleixi els requisits de
contingut i durada establerts en la dita norma.
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Article 32
Ensenyament universitari
1. Dins el marc que fixa la normativa estatal i amb respecte a
l’autonomia universitària, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de promoure la impartició d’ensenyaments
conduents a l’obtenció de títols oficials de grau o postgrau en
matèria de prevenció de riscs laborals a la Universitat de les
Illes Balears (UIB). Específicament, s’ha de fomentar
l’elaboració i difusió de projectes docents o d’investigació en
matèria de seguretat i salut en el treball.
2. Dins l’àmbit de les seves respectives competències, la
Comunitat Autònoma i la UIB han de procurar promoure la
difusió i ampliació de continguts sobre la matèria de prevenció
de riscs laborals en les titulacions acadèmiques que presenten
una relació més estreta amb l’àmbit de seguretat i salut laboral.
Així mateix, han de promoure els continguts preventius de
seguretat i salut en els programes reglats de postgrau
relacionats amb l’àmbit d’aquesta Llei.
Article 33
Educació de persones adultes
La conselleria competent en matèria d’educació ha
d’incorporar objectius i continguts relacionats amb la seguretat
i la salut en el treball en els programes educatius que integrin
l’oferta docent dels centres de titularitat de la Comunitat
Autònoma o autoritzats per aquesta, per a l’educació de
persones adultes. Especialment, cal vetlar per la incorporació
específica dels aspectes preventius en els programes educatius
adreçats a facilitar l’accés al món laboral de les persones
adultes.
Article 34
Formació del professorat
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d’adoptar
les mesures necessàries perquè, en els programes de formació
permanent del professorat, s’inclogui formació específica en
matèria de prevenció de riscs laborals que li permeti adquirir
les tècniques i els coneixements didàctics i pedagògics
necessaris per a:
a) Fomentar en l’alumnat el desenvolupament de
comportaments preventius en matèria de seguretat i salut en el
treball.
b) Promoure la cultura de prevenció en els diferents nivells
educatius.
2. A més, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través
de la conselleria competent en matèria d’educació, ha de
promoure activitats formatives en matèria de seguretat i salut
en el treball adreçades a la inspecció d’educació.

TÍTOL IV
MESURES DE PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT I LA
SALUT EN EL TREBALL EN MATÈRIA DE
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA
Capítol I
Promoció de la seguretat i la salut en el treball en matèria
de subvencions públiques
Article 35
Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquest capítol són d’aplicació a les
subvencions atorgades per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, els seus organismes autònoms
i altres entitats de dret públic vinculades o dependents
d’aquella, com a conseqüència de l’exercici de les potestats
administratives, en els termes prevists en el Decret 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
Article 36
Requisits per obtenir la condició de persona o entitat
beneficiària
Sense perjudici del compliment dels requisits exigits en la
normativa bàsica i en el Decret 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, per poder
obtenir la condició de persona o entitat beneficiària de
subvencions públiques és necessari que les empreses acreditin:
a) Disposar d’un sistema de gestió preventiu en alguna de
les modalitats previstes i d’un pla de prevenció de riscs laborals
en els termes prevists en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscs laborals.
b) No haver estat sancionats, en virtut de resolució
administrativa o sentència judicial ferma, en els tres darrers
anys, per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs
laborals, de conformitat amb l’article 13 del Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
c) Les bases reguladores, quan la naturalesa de la
subvenció o les característiques de les persones o entitats
beneficiàries així ho justifiquin, poden incloure entre els criteris
de determinació de la quantia de les subvencions l’evolució de
l’índex de sinistralitat de les empreses sol·licitadores en els
termes que es determinin reglamentàriament.
Capítol II
Promoció de la seguretat i la salut en el treball en l’àmbit
de la contractació administrativa
Article 37
Acreditació de la solvència tècnica a determinats contractes
1. Sense perjudici del que disposa la normativa bàsica de
contractació pública sobre els mitjans per acreditar la solvència
tècnica o professional necessària per contractar amb el sector
públic, els òrgans de contractació dels ens, organismes i entitats
que conformen el sector públic poden incloure, en els plecs de
clàusules administratives particulars dels contractes que pel seu
objecte ho puguin requerir, l’exigència que, en la declaració del
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personal tècnic o les unitats tècniques amb què comptin les
empreses per a l’execució del contracte, es faci una menció
específica al personal que ha d’exercir funcions en matèria de
prevenció de riscs laborals.
2. Així mateix, sempre que es relacioni amb l’objecte del
contracte, els plecs de clàusules administratives particulars que
elaborin els òrgans de contractació de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens, organismes
i entitats que conformen el sector públic autonòmic poden
establir que l’acreditació de la solvència tècnica que s’efectuï
mitjançant la declaració de la maquinària, el material i l’equip
tècnic disponible per a l’execució del contracte detalli
expressament els mitjans materials que l’empresa es
compromet a adscriure per garantir la seguretat i la salut en el
treball.
Article 38
Condicions especials d’execució dels contractes
1. A més de les obligacions que, d’acord amb la normativa
bàsica de contractació pública, siguin exigibles segons el tipus
de contracte de què es tracti, els plecs de clàusules
administratives particulars que aprovin els òrgans de
contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i dels ens, organismes i entitats que conformen
el sector públic autonòmic han d’incloure expressament
l’obligació de la persona contractista de complir amb la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscs laborals
durant l’execució del contracte.
2. Sense perjudici de l’anterior, els òrgans de contractació de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i dels ens, organismes i entitats que conformen el sector públic
autonòmic poden establir, en els plecs de clàusules
administratives particulars, que aprovin condicions especials en
relació amb l’execució dels contractes que reforcin les
condicions de seguretat i salut en el treball i que afavoreixin la
formació en matèria de prevenció de riscs laborals del personal
assignat per executar-los.
3. L’incompliment d’aquestes condicions pot configurar-se als
respectius plecs com a causa de resolució contractual per
infracció d’obligacions de caràcter essencial, si expressament
se li ha atribuït aquest caràcter, o bé donar lloc a la imposició
de penalitats amb l’abast i quantia que s’hi determini, dins els
límits fixats per la normativa bàsica de contractació pública.
4. Així mateix, els òrgans de contractació poden incloure,
entre les obligacions de la persona contractista, la d’informar,
en els termes que s’estableixin en el contracte, sobre el grau de
compliment de les obligacions contractuals assumides en
matèria de prevenció de riscs laborals i, en particular, de les
incidències que durant la seva execució s’hagin pogut detectar.
Disposició addicional única
Reducció a rang reglamentari
L’organització i el règim econòmic, pressupostari i de
personal que es regulen en els capítols III i IV del títol I tenen
rang reglamentari i, en conseqüència, es poden modificar,
alterar o suprimir per mitjà dels estatuts en el marc que
estableix l’article 35.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les
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Illes Balears, excepte els articles 16 al 19, que regulen el
Consell Rector, i l’article 20, que regula la Unitat de Malalties
Professionals, que tenen rang de llei.
Disposició transitòria primera
Nomenament dels membres del Consell Rector de Salut
Laboral
En el termini màxim dels dos mesos següents a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, les entitats de les quals depenen han de
designar els membres que representen els grups que
constitueixen el Consell Rector de l’Institut Balear de Seguretat
i Salut Laboral.
Disposició transitòria segona
Règim transitori
Les funcions assignades per aquesta Llei a l’Institut Balear
de Seguretat i Salut Laboral continuaran sent exercides pels
òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma que
actualment hi tenen competències inherents, fins a l’efectiva
posada en funcionament de l’Institut, que, en tot cas, no pot
excedir del termini de sis mesos comptadors a partir de la
publicació del seu reglament orgànic i funcional.
Disposició transitòria tercera
Personal de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
1. Queden adscrits a l’organisme autònom Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral els funcionaris de la Direcció General
de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria que, en entrar en vigor aquesta
Llei, ocupin llocs de treball les funcions dels quals passi a
exercir l’organisme autònom.
2. La persona titular de la conselleria competent en matèria de
funció pública, a proposta del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, ha de determinar, mitjançant una resolució, els llocs
de treball afectats pel que estableix l’apartat anterior i que, en
conseqüència, han de prestar serveis en l’organisme autònom.
3. El personal funcionari adscrit ha de conservar les mateixes
condicions i el mateix règim jurídic, i s’ha d’entendre a l’efecte
de participació en concursos, comissions de servei i qualsevol
altre procediment en matèria de funció pública com si prestàs
serveis a la conselleria.
4. El personal funcionari adscrit que continua sota la
dependència orgànica del conseller o consellera competent en
matèria de funció pública ha de prestar serveis sota la
dependència funcional del conseller o consellera competent en
matèria de salut laboral, i ha de dur a terme les seves funcions
d’acord amb les directrius establertes per la persona que
exerceixi la Direcció de l’organisme autònom i altres superiors
jeràrquics que constin en la relació de llocs de treball segons
estableixin les ordres de funcions de cada lloc de treball.
5. L’Institut de Seguretat i Salut Laboral ha d’habilitar
processos d’adaptació per al personal tècnic de la Direcció
General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, els
requisits de les places dels quals incloguin la titulació de tècnic
superior de prevenció i que es trobin enquadrats en el cos
facultatiu tècnic, en el termini de dos anys des de la seva
creació.
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6. En els procediments de provisió de llocs de treball de
l’Institut que tenguin atribuïdes funcions de caràcter
cientificotècnic, es pot admetre funcionaris o personal laboral
que presti serveis en funcions anàlogues en matèria de
prevenció de riscs laborals i que compleixi els requisits de la
plaça a la qual es pot optar.

Palma, 27 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela i Vázquez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang en tot allò que contradigui o s’oposi al que disposa
aquesta Llei, amb especial referència al Decret 107/2010, d’1
d’octubre, de creació de l’Institut Balear de Salut Laboral.
No obstant això, en el moment en què es constitueixi el
Consell Rector de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta Llei, quedarà
dissolt el Consell de Salut Laboral de les Illes Balears, i es
derogaran expressament el Decret 8/2006, de 3 de febrer, pel
qual es regula el Consell de Salut Laboral de les Illes Baleares,
i el Decret 34/2013, de 21 de juny, que modifica parcialment el
primer.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4406/18 (complementada amb
l'escrit RGE núm. 4603/18), dels Grups Parlamentaris Mixt,
MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca, Podem Illes
Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular,
relativa a la protecció de la mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

Disposició final primera
Desplegament normatiu
S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears per
dictar totes les disposicions reglamentàries que resultin
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Llei.
Disposició final segona
Relació de llocs de treball
El Consell de Direcció ha de proposar, en el termini de sis
mesos comptadors des de la constitució, la plantilla de l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral, la relació de llocs de
treball del personal funcionari i el catàleg de llocs de treball del
personal laboral, així com la seva oferta d’ocupació pública,
per a la integració en l’oferta d’ocupació pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final tercera
Finançament de l’activitat en l’exercici pressupostari
d’entrada en vigor

Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris Mixt,
MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca, Podem Illes
Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular presenten
la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA PROTECCIÓ DE
LA MAR MEDITERRÀNIA SOTA LA JURISDICCIÓ
ESPANYOLA DELS DANYS QUE PUGUI PRODUIR
L'EXPLORACIÓ, LA RECERCA I L'EXPLOTACIÓ
D'HIDROCARBURS I ALTRES SUBSTÀNCIES
MINERALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

Per al finançament de l’activitat durant l’exercici
pressupostari en què es produeixi l’entrada en vigor d’aquesta
Llei s’han de tramitar les modificacions pressupostàries que, si
escau, es requereixin per dotar suficientment les despeses de
funcionament de l’organisme autònom Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral. A les transferències de crèdits que
puguin instrumentar-se no els seran d’aplicació les limitacions
establertes en l’article 58.2 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La cooperació entre els estats de la Mediterrània per a la
protecció de la seva mar va néixer de manera simultània al
reconeixement internacional de la necessitat de preservar el
medi ambient a escala mundial. Després de la Conferència de
Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà celebrada a
Estocolm (Suècia) l'any 1972, es va convocar una reunió
intergovernamental a Barcelona el 1975 a la qual setze estats i
les llavors comunitats europees varen aprovar el Pla d’Acció
per a la Protecció i Desenvolupament de la Conca Mediterrània
(PAM) en el marc del Programa de les Nacions Unides per al
Medi Ambient. El PAM va donar lloc al Conveni per a la
protecció de la mar Mediterrània contra la contaminació,
elaborat a Barcelona el 16 de febrer de 1976.
L’enfocament inicial de conservació es va centrar en la
lluita contra la contaminació per ser ampliat més endavant cap
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a la protecció i, en el seu cas, la millora de l’estat dels recursos
naturals i els llocs naturals de la Mar Mediterrània. Amb
aquesta finalitat es va elaborar el Protocol sobre zones
especialment protegides i diversitat biològica aprovat a
Barcelona el 10 de juny de 1995.
En l’àmbit de la UE primer s’hi va participar activament en
l’elaboració i l'adopció dels instruments de cooperació regional
de protecció de la Mediterrània i es varen adoptar normes
pròpies de protecció del medi marí. És de destacar la
preservació dels hàbitats marins d’un ample conjunt d’espècies
mitjançant la Directiva d’aus (Directiva 2009/147/CE) i la
Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE). Amb una
aproximació ecosistèmica de major abast es troba la Directiva
marc de l’aigua (Directiva 2000/60/CE) que protegeix les
aigües costaneres i la Directiva marc del medi marí (Directiva
2008/56/CE), que comporta l’adopció d’instruments de
planificació per a la consecució d’objectius generals del bon
estat dels espais marins.
L’Estat espanyol és part signant de la majoria dels acords
internacionals de protecció de la Mediterrània i com a membre
de la Unió Europea ha adaptat el seu sistema jurídic a les
normes comunitàries de protecció de la biodiversitat a la
Mediterrània. Especialment significatives a aquest respecte són
la Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 42/2007)
i la Llei de protecció del medi marí (Llei 41/2010).
La Llei de patrimoni natural i biodiversitat va crear la figura
d’"àrea marina protegida", i la Llei de protecció del medi marí
va crear formalment la Xarxa d’Àrees Marines Protegides
d’Espanya (RAMPE), conformada per espais protegits situats
al medi marí espanyol, representatius del patrimoni natural
marí, amb independència que la seva declaració i gestió siguin
regulades per normes internacionals, comunitàries, estatals o
autonòmiques. En aquesta xarxa s’integren les àrees marines
protegides, les zones especials de conservació i zones
d’especial protecció de les aus, altres categories d’espais
protegits nacionals, internacionals i autonòmics, així com les
reserves marines de pesca.
A la Mediterrània s’han protegit les àrees marines de Masia
Blanca, Illes Columbretes, Llevant de Mallorca-Cala Rajada,
Illa de Tabarca, Cap de Palos-Illes Formigues, Cap de
Gata-Níjar, Illa d’Alboran, Illes Medes, Cap de Creus, Ses
Negres, Nord de Menorca, Illes Malgrats, Illa del Toro, Badia
de Palma, Migjorn de Mallorca, Freus d’Eivissa i Formentera,
Cap de Sant Antoni, Irta.
A tot això cal afegir-hi la proposta de Zona Especialment
Protegida d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del
corredor de migració de cetacis de la demarcació marina del
llevant i les Illes Balears anunciada per part d’Espanya a la
passada 19a Conferència de les Parts del Conveni de Barcelona
celebrat a Atenes el febrer de 2016; una declaració que compta
amb l’impuls i el suport del Ple del Parlament de les Illes
Balears, que havia aprovat de manera unànime, a la seva sessió
de 16 de febrer de 2016, una Declaració institucional instant el
Govern espanyol a protegir el Corredor de Migració de Cetacis
de la demarcació marina esmentada com a ZEPIM, així com a
aplicar de manera immediata un règim preventiu de protecció
d’aquesta àrea i mesures de reducció del renou submarí.
Després del Parlament balear s’han sumat a aquesta petició el
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Govern autonòmic (a la reunió del Consell de Govern del 27 de
maig de 2016), la Generalitat de Catalunya (mitjançant Acord
el 19 de juliol de 2016), els consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, més d’una desena
d’ajuntaments de les Illes Balears i, més recentment,
l’Ajuntament de Barcelona. També hi han expressat el seu
suport l’Aliança Mar Blava i les principals ONG ecologistes
d’àmbit estatal (Amics de la Terra, Ecologistes en Acció,
Greenpeace, Seo/Birdlife i WWF), entre d’altres.
II
La protecció mediambiental ha evolucionat des de la
protecció de determinades espècies i indrets a la protecció dels
ecosistemes, la biodiversitat i la geodiversitat. Així, l’abast
actual de la protecció mediambiental s’estén tant al complex
dinàmic de comunitats vegetals, animals i microorganismes,
així com a l’anomenat medi no vivent amb el qual actuen com
una unitat funcional, integrant així tots els elements de la
definició establerta pel Conveni sobre la Diversitat Biològica,
elaborat a Río de Janeiro el 5 de juny de 1992 i assumida per
la dita Llei de patrimoni natural i la de biodiversitat.
En aquest context recordam que l’entorn abiòtic marí és
part integrant dels ecosistemes marins i també ha de ser objecte
de protecció. Els hidrocarburs ja no poden ser regulats i
gestionats com recursos a explorar, fer-hi recerca i explotar pel
seu pur interès energètic, es tracta de recursos naturals no
renovables que formen part dels rics ecosistemes marins a
conservar.
L’aproximació als hidrocarburs que ha dominat el segle XX
ha estat desbordada pel coneixement i la responsabilitat que
arriba des de la societat a les lleis de manera lenta però
inexorable.
En aquest sentit no resulta coherent explorar o investigar
nous jaciments de combustibles fòssils quan l’Agència
Internacional de l’Energia i Nacions Unides han posat de
manifest que si es volen evitar els efectes d’un canvi climàtic
a gran escala, s’ha de deixar de cremar la major part de les
reserves disponibles de combustibles fòssils, per no fer
augmentar de forma irreversible les emissions a l’atmosfera de
diòxid de carboni (CO2), principal gas causant de l’escalfament
global del planeta.
A més, aquestes activitats d’exploració, recerca i explotació
suposen realitzar un esforç en el sentit contrari als
compromisos adquirits per la Unió Europea i l’Estat d’assolir
un sector energètic eficient i intel·ligent basat al cent per cent
en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables, com a única
resposta sostenible al problema del canvi climàtic.
La ciutadania és cada vegada més conscient d’aquesta
preocupació, per la qual cosa a les conclusions del sondeig
internacional World Wide Views Climate and Energy
(promogut per les Nacions Unides i el govern francès de cara
a la Cimera de París sobre canvi climàtic de desembre de 2015,
a la qual s’hi adoptà l’Acord de París) s’hi mostra que el
seixanta-nou amb dos per cent de la població espanyola és
partidària de "suspendre definitivament l’exploració de totes les
reserves de combustibles fòssils".
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El límit per a l’exploració, la recerca i l'explotació dels
hidrocarburs mar endins ja no pot ser únicament la capacitat
tecnològica, sinó que es fa necessari reservar grans àrees
d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs, no sols per
a la protecció dels ecosistemes marins i la diversitat biològica
d’aquests espais, sinó per la necessària preservació de la
geodiversitat que representen aquests recursos naturals no
renovables.
Això encaixa de manera adient amb la facultat que la Unió
Europea reconeix que conserven els estats membres per
determinar dins els seus territoris respectius les zones a les
quals quedaria autoritzat l’exercici d’activitats de prospecció,
exploració i producció d’hidrocarburs, a la Directiva de
prospeccions, exploració i producció d’hidrocarburs (Directiva
94/22/CE).

entrada en vigor romandran vigents fins a la seva extinció sense
que hi hagi cap pròrroga possible.
Disposició transitòria
La llei serà d’aplicació a totes aquelles sol·licituds
d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o
d’adquisicions sísmiques contemplades en aquesta llei i que a
la seva entrada en vigor no hagin estat resoltes.
Disposició final única
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al Boletín Oficial del Estado.
Palma, 9 de maig de 2018
Els diputats
Xavier Pericay i Hosta
María Consuelo Huertas i Calatayud
Álvaro Gijón i Carrasco
María Montserrat Seijas i Patiño
Els portaveus
Sílvia Tur i Ribas
Josep Ferrà i Terrasa
Andreu Alcover i Ordinas
Nel Martí i Llufriu
Alberto Jarabo i Vicente
Jaume Font i Barceló
Margarita Prohens i Rigo

III
El medi marí, a efectes de la protecció dels recursos
naturals conforme al Dret de la Unió Europea i per tant en el
dret intern dels estats membres comprèn les aigües, el llit marí
i el subsòl situats més enllà de la línia de base que serveix per
mesurar l’amplària de les aigües territorials i que s’estenen fins
al límit exterior de la zona a la qual un estat membre de la Unió
Europea exerceix sobirania o jurisdicció de conformitat amb la
Convenció de les Nacions Unides sobre Dret de la Mar. Per
tant, comprèn la mar territorial com a zona econòmica
exclusiva i la plataforma continental, així com qualsevol altra
zona marina damunt la qual els estats exerceixin jurisdicció
parcial, com les zones de protecció ecològica o pesquera.
IV

3.8. INTERPELALACIONS
L’article 132.2 de la Constitució Espanyola estableix que
són béns de domini públic estatal la zona marítima-terrestre les
platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona
econòmica i la plataforma continental. Amb aquest títol la
present llei pretén protegir la mar Mediterrània sota jurisdicció
espanyola del possible deteriorament que puguin produir al
medi marí les activitats d’exploració, recerca i explotació
d’hidrocarburs o altres substàncies minerals.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

La Llei s’estructura en un article, una disposició addicional
i una disposició transitòria.
Article 1
Queden excloses l’exploració, la recerca i l'explotació
d’hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de
la mar Mediterrània sobre la qual l’Estat espanyol exerceixi
jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos
naturals.
Igualment queda exclosa d’aquest espai marí l’exploració
mitjançant adquisicions sísmiques sigui quina sigui la seva
finalitat, tret que s’utilitzin tecnologies de les quals hagi quedat
científicament demostrada la completa innocuïtat.
Disposició addicional
Les exploracions d’hidrocarburs incloses en aquesta llei
però amb data de concessió atorgada amb anterioritat a la seva

A)
RGE núm. 4317/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general d'inversions dutes a terme per la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
(urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre la
política general d'inversions dutes a terme per aquesta
conselleria en la present legislatura.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que ens trobam en
el darrer any de legislatura és necessari i urgent que el conseller
doni complida informació a la cambra del balanç quant a
execució pressupostària i inversions de la seva conselleria.

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018
Palma, a 7 de maig de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)

les Illes Balears el passat dijous 3 de maig, es fa necessari i
urgent que el Govern aclareixi les funcions que tendrà l'ATB a
parir d'ara, un cop el passat mes d'abril es varen transferir les
competències de promoció als consells insulars, així com la
gestió que està fent aquesta entitat dels fons de la reaptació de
l'impost de turisme sostenible.

RGE núm. 4318/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general d'inversions dutes a terme per la
Conselleria d'Educació i Universitat (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, el
conseller d'Educació i Universitat sobre la política general
d'inversions dutes a terme per aquesta conselleria en la present
legislatura.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que ens trobam en
el darrer any de legislatura és necessari i urgent que el conseller
doni complida informació a la cambra del balanç quant a
execució pressupostària i inversions de la seva conselleria.
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Palma, a 7 de maig de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

E)
RGE núm. 4379/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a política general del Govern envers el
Pacte Educatiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la política general envers el Pacte Educatiu.

Palma, a 7 de maig de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 8 de maig de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

C)
RGE núm. 4319/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general d'inversions dutes a terme per la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (urgència).
3.9. MOCIONS
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat sobre la política
general d'inversions dutes a terme per aquesta conselleria en la
present legislatura.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Motivació del procediment d'urgència: Atès que ens trobam en
el darrer any de legislatura és necessari i urgent que el conseller
doni complida informació a la cambra del balanç quant a
execució pressupostària i inversions de la seva conselleria.
A)
Palma, a 7 de maig de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

D)
RGE núm. 4320/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general de la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a l'Agència de
Turisme de les Illes Balears (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme
sobre la política general pel que fa a l'Agència de Turisme de
les Illes Balears.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la compareixença
del Sr. Jaume Alzamora, director de l'Agència de Turisme de

RGE núm. 4499/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millora de les polítiques per a l'educació
a l'etapa de 0-3 anys a les Illes Balears, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 3848/18.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3848/18, relativa a política general educativa de 0 a 3 anys, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
consignar una partida suficient als Pressuposts Generals de
l'Estat de 2018 per poder iniciar un programa específic d'ajudes
a la creació i la consolidació de places d'educació infantil de 0
a 3 anys que signifiquin per a les Illes Balears un mínim de
1.000 noves places mitjançant una aportació mínima de 6
milions d'euros.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir l'Escoleta de Can Nebot a l'inici del vinent curs
escolar 2018-2019.

Palma, a 11 de maig de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi per al curs 2017-18 un mòdul de 5.000
€ per aula (10% dels costos totals del funcionament d'una aula)
a la convocatòria de sosteniment de la xarxa d'escoletes
públiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi per al curs 2018-19 un mòdul de 7.500
€/aula (15% dels costos totals del funcionament d'una aula) a
la convocatòria de sosteniment de la xarxa d'escoletes
públiques. Aquesta convocatòria haurà de ser convocada abans
del mes d'abril de 2019.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16v de maig de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el mòdul de sosteniment de centre en un
5% en el cas d'aquelles unitats que disposen de servei de
menjador, a excepció de les unitats de lactants.

Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en la convocatòria ordinària d'ajuts
individuals de menjador per al curs 2018-19 els infants de 0-3
escolaritzats en els centres públics.

A)

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en la convocatòria d'ajudes als ajuntaments
del curs 2018-19 la compensació del 50% de les ajudes
individuals que els titulars dels centres públics hagin concedit
a les famílies dels alumnes fins a un màxim de 500 € per
alumne.

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.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar ajuts individuals per escolarització al curs
2018-19 a centres d'educació infantil per a infants en situació
econòmica vulnerable.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar els Equips d'Atenció Primerenca per al curs
2018-19 fins a assolir un total de 84 professionals amb el
següent criteri objectiu:
Orientadors/orientadores educatius:
• 1h setmanal/ aula d'escola infantil pública
• 45' setmanal/ aula centre d'educació infantil
• 1 h setmanal/ centre no autoritzat
Mestres de Pedagogia Terapèutica i/o d'Audició i
Llenguatge:
• 2,5h setmanal/aula d'escola infantil pública
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar i reunir abans de final de juny de 2018 la
Comissió de Planificació i la Comissió de Coordinació
Educativa previstes a l'article 15 i següents del Decret
131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la
xarxa d'escoles infantils públiques. A la Comissió de
Planificació s'informarà sobre la proposta de mapa escolar
elaborat per la directora de l'IEPI i previst a la disposició
addicional quarta del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle
d'educació infantil. També s'hi exposarà el Pla Biennal
d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància, previst a
l'article 10 d'aquest decret.

RGE núm. 4369/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a conciliació laboral i familiar.

Quants professionals no podran seguir amb flexibilització
laboral per facilitar la conciliació familiar a partir d'ara a cada
hospital de Balears?
Palma, a 3 de maig de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

B)
RGE núm. 4370/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a conciliació laboral i familiar (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu s'ha decidit retirar el dret a la flexibilització
laboral que propicia la conciliació familiar a les fisioterapeutes
de Son Espases?
Palma, a 3 de maig de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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C)
RGE núm. 4371/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a conciliació laboral i familiar (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions i actuacions ha iniciat la Conselleria de
Salut arran de les inspeccions efectuades a l'empresa Miguel
Solis Soler, SL? Indicau les dates en què s'han efectuat
cadascuna de les actuacions i inspeccions.
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Per quin motiu no s'ha donat una solució a les fisios de Son
Espases que tenien flexibilització laboral fins ara però que han
perdut aquest dret?
G)
Palma, a 3 de maig de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 4372/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a conciliació laboral i familiar (4).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4402/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions i
actuacions efectuades a l'empresa Cárnicas Luis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions i actuacions ha iniciat la Conselleria de
Salut arran de les inspeccions efectuades a l'empresa Cárnicas
Luis? Indicau les dates en què s'han efectuat cadascuna de les
actuacions i inspeccions.
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Per què quan surten substitucions de baixes de
fisioterapeutes als hospitals en horari de matí no es donen als
treballadors que han demanat flexibilització laboral per poder
conciliar la seva vida laboral i familiar?
H)
Palma, a 3 de maig de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 4373/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a conciliació laboral i familiar (5).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4432/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despeses
d'acompanyants i de pacients.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants pacients i acompanyants de pacients de la sanitat
pública de les illes de Formentera, Eivissa i Menorca han
solAlicitat les indemnitzacions que ofereix el Govern de les Illes
Balears per despeses de manutenció i pernocta al llarg de 2017
(informació mes a mes)?

Tots els treballadors de Son Espases tenen les mateixes
oportunitats a l'hora d'optar a la flexibilització laboral?
Palma, a 3 de maig de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 4401/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions i
actuacions efectuades a l'empresa Miguel Solis Soler, SL.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

I)
RGE núm. 4433/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import monetari
d'acompanyants i de pacients.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat l'import monetari que s'ha destinat a pagar les
despeses de manutenció i pernocta de pacients i acompanyants
de pacients fora de les illes de Formentera, Eivissa i Menorca
al llarg de 2017 (informació mes a mes)?
Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb la resposta rebuda a la pregunta RGE núm.
2236/18, ens pot indicar quin plus és el que s'ha actualitzat dels
professionals sanitaris a Formentera? Per quina quantitat
individualment? Per quina quantitat a metges?, per quina
quantitat a infermers?, des de quin mes s'ha abonat aquest plus?
Quin percentatge ha vist incrementat el total de la nòmina un
metge amb aquest plus?, i un infermer?

J)
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 4436/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a plus dels
professionals sanitaris a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb la resposta rebuda a la pregunta RGE núm.
2236/18, ens pot indicar quin plus és el que s'ha actualitzat dels
professionals sanitaris a Eivissa? Per quina quantitat
individualment? Per quina quantitat a metges?, per quina
quantitat a infermers?, des de quin mes s'ha abonat aquest plus?
Quin percentatge ha vist incrementat el total de la nòmina un
metge amb aquest plus?, i un infermer?
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 4439/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a mamografies a Can Misses des de l'1 de
gener a 30 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a
mamografies a l'Hospital Can Misses, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

K)
RGE núm. 4437/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a plus dels
professionals sanitaris a Menorca.
N)
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.

RGE núm. 4440/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a mamografies a Son Espases des de l'1 de
gener a 30 d'abril de 2018.

En relació amb la resposta rebuda a la pregunta RGE núm.
2236/18, ens pot indicar quin plus és el que s'ha actualitzat dels
professionals sanitaris a Menorca? Per quina quantitat
individualment? Per quina quantitat a metges?, per quina
quantitat a infermers?, des de quin mes s'ha abonat aquest plus?
Quin percentatge ha vist incrementat el total de la nòmina un
metge amb aquest plus?, i un infermer?

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

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a
mamografies a l'Hospital Son Espases, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

L)
RGE núm. 4438/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a plus dels
professionals sanitaris a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

O)
RGE núm. 4441/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a mamografies a Mateu Orfila des de l'1 de
gener a 30 d'abril de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a
mamografies a l'Hospital Mateu Orfila, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a
radiografies a l'Hospital Mateu Orfila, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)

S)

RGE núm. 4442/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a radiografies a Can Misses des de l'1 de gener
a 30 d'abril de 2018.

RGE núm. 4445/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a visites al ginecòleg a Can Misses des de l'1 de
gener a 30 d'abril de 2018.

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

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

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a
radiografies a l'Hospital Can Misses, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a visites
al ginecòleg a l'Hospital Can Misses, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)

T)

RGE núm. 4443/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a radiografies a Son Espases des de l'1 de
gener a 30 d'abril de 2018.

RGE núm. 4446/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a visites al ginecòleg a Son Espases des de l'1
de gener a 30 d'abril de 2018.

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

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

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a
radiografies a l'Hospital Son Espases, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a visites
al ginecòleg a l'Hospital Son Espases, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)

U)

RGE núm. 4444/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a radiografies a Mateu Orfila des de l'1 de
gener a 30 d'abril de 2018.

RGE núm. 4447/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a visites al ginecòleg a Mateu Orfila des de l'1
de gener a 30 d'abril de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a visites
al ginecòleg a l'Hospital Mateu Orfila, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a visites
al traumatòleg a l'Hospital Mateu Orfila, des de l'1 de gener al
30 d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos
i el temps mitjà d'espera.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)

Y)

RGE núm. 4448/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a visites al traumatòleg a Can Misses des de l'1
de gener a 30 d'abril de 2018.

RGE núm. 4451/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera quirúrgica a Can Misses des de l'1 de gener a 30
d'abril de 2018.

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

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

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a visites
al traumatòleg a l'Hospital Can Misses, des de l'1 de gener al 30
d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos i el
temps mitjà d'espera.

Quantes persones figuren a les llistes d'espera quirúrgica,
global i per especialitat, a l'Hospital Can Misses, des de l'1 de
gener al 30 d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per
mesos i el temps mitjà d'espera.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

W)

Z)

RGE núm. 4449/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a visites al traumatòleg a Son Espases des de
l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.

RGE núm. 4452/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera quirúrgica a Son Espases des de l'1 de gener a 30
d'abril de 2018.

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

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

Quantes persones figuren a les llistes d'espera per a visites
al traumatòleg a l'Hospital Son Espases, des de l'1 de gener al
30 d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per mesos
i el temps mitjà d'espera.

Quantes persones figuren a les llistes d'espera quirúrgica,
global i per especialitat, a l'Hospital Son Espases, des de l'1 de
gener al 30 d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per
mesos i el temps mitjà d'espera.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

X)
RGE núm. 4450/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera per a visites al traumatòleg a Mateu Orfila des de
l'1 de gener a 30 d'abril de 2018.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AA)
RGE núm. 4453/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular relativa a llistes
d'espera quirúrgica a Mateu Orfila des de l'1 de gener a 30
d'abril de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones figuren a les llistes d'espera quirúrgica,
global i per especialitat, a l'Hospital Mateu Orfila, des de l'1 de
gener al 30 d'abril de 2018? Indicau el nombre de persones per
mesos i el temps mitjà d'espera.
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

AB)
RGE núm. 4458/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló
Nàutic de Palma a l'edició de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre d'assistents al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2018?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AC)
RGE núm. 4459/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló
Nàutic de Palma a l'edició de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el nombre d'assistents al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AD)
RGE núm. 4460/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló
Nàutic de Palma a l'edició de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el nombre d'assistents al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2016?
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Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AE)
RGE núm. 4461/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló
Nàutic de Palma a l'edició de 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el nombre d'assistents al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2015?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AF)
RGE núm. 4462/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents al Saló
Nàutic de Palma a l'edició de 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el nombre d'assistents al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2014?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AG)
RGE núm. 4463/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al
Saló Nàutic de Palma a l'edició de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre d'expositors al Saló Nàutic de
Palma a l'edició de 2018?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AH)
RGE núm. 4464/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al
Saló Nàutic de Palma a l'edició de 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el nombre d'expositors al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AI)
RGE núm. 4465/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al
Saló Nàutic de Palma a l'edició de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AL)
RGE núm. 4492/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular relativa a inici de
promocions d'habitatges de protecció oficial (HPO).
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.
Han començat les obres de les següents promocions
d'habitatges de protecció oficial?, en cas afirmatiu indicau-ne
la data d'inici efectiu: Son Gotleu, Regal; Inca, Emer Abrahim;
Sant Lluís, Sant Jacient; i Maó, Borja Moll.
Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Quin va ser el nombre d'expositors al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2016?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AJ)
RGE núm. 4466/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al
Saló Nàutic de Palma a l'edició de 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AM)
RGE núm. 4493/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular relativa a
habitatges de protecció oficial (HPO) de titularitat pública.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'HPO de titularitat pública?,
desglossau-ne la resposta per administració titular.
Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Quin va ser el nombre d'expositors al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2015?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

AK)
RGE núm. 4467/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expositors al
Saló Nàutic de Palma a l'edició de 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el nombre d'expositors al Saló Nàutic de Palma
a l'edició de 2014?

AN)
RGE núm. 4494/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular relativa a inici de
habitatges de protecció oficial (HPO) de titularitat privada.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'HPO de titularitat privada?,
indicau el municipi on s'ubiquen.
Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
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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 16 de maig de 2018, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
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C)
RGE núm. 4580/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a avaries als serveis ferroviaris.
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.
Quines mesures de transport alternatiu té el Govern per als
usuaris afectats per les reiterades avaries dels serveis ferroviaris
a Mallorca?

A)
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

RGE núm. 4530/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
col·laboració del Govern en l'urbanisme a la carta.
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.
Com justifica que el Govern col·labori amb el Partit
Popular en una operació d'urbanisme a la carta?
Palma, a 14 de maig de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 4587/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a traspàs de competències.
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.
La Conselleria de Salut ha iniciat les negociacions
oportunes amb el Ministeri de l'Interior per al traspàs de les
competències de la sanitat penitenciària?

B)
RGE núm. 4531/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a ofensiva contra la llibertat d'expressió.
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.
Què pensa el Govern de les Illes Balears sobre la imminent
entrada a la presó de Valtonyc com a part de l'ofensiva contra
la llibertat d'expressió?
Palma, a 14 de maig de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

Palma, a 16 de maig de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

E)
RGE núm. 4588/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a campanya contra l'explotació laboral.
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.
Té previst el Govern de les Illes Balears allargar aquesta
temporada la campanya contra l'explotació laboral?

Ordre de Publicació
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

F)
RGE núm. 4589/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a recurs a Educació.
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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.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pensa el Govern que les Illes han d'avançar en qualitat
turística?

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears davant l'anunci
d'Escola Catòlica i CECEIB d'impugnació de l'ordre de la
Conselleria d'Educació per aconseguir una distribució
equitativa de l'alumnat als nostres centres educatius?
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

G)
RGE núm. 4590/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a canvi de cicle
turístic.
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.

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

J)
RGE núm. 4595/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges
contractats a l'Ibsalut.
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.
Pot reafirmar la Sra. Consellera de Salut que de cada metge
que se'n va de l'Ibsalut se'n contracten vuit?
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Sra. Presidenta, com pensa afrontar des del Govern el més
que previsible canvi de cicle en el turisme balear per mor de la
recuperació de destins a la Mediterrània oriental?
K)
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

H)
RGE núm. 4591/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
increment al 75% del descompte de resident per viatjar
entre Illes i península.
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.

RGE núm. 4596/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicacions de
rehabilitació del sòl pelvià postpart a l'Hospital de Son
Espases.
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.
Quantes indicacions de rehabilitació del sòl pelvià postpart
ha tengut l'Hospital de Son Espases en el darrer any?
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Com valora el Govern l'increment al 75% del descompte de
resident per viatjar entre les Illes i la península?
L)
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

I)
RGE núm. 4593/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a qualitat turística.
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

RGE núm. 4597/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP
Sant Ferran de Ses Roques de Formentera.
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.
En quina situació es troba el projecte per al nou CEIP Sant
Ferran de Ses Roques de Formentera?
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Palma, a 16 de maig de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

M)
RGE núm. 4598/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en el
criteri el Govern per liquidar les bestretes als consells
insulars.
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.

P)
RGE núm. 4601/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descompte de resident fins al 75% entre les Illes i la
península.
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.
Com valora la presidenta del Govern que els propers
pressuposts generals de l'Estat incloguin l'increment del
descompte de resident fins al 75% entre les Illes i la península?

Considera el Govern de les Illes Balears que el seu criteri
unilateral aplicat per liquidar les bestretes als consells insulars
té el consens de tots els consells insulars?
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Q)
RGE núm. 4604/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
esmena Nadal.

N)
RGE núm. 4599/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de les xifres de joves que no estudien ni fan feina
a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

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.
Sr. Conseller, després de la pregunta de MÉS per Menorca
sobre l'anomenada esmena Nadal a la Sra. Presidenta, considera
que pot continuar al seu lloc?
Palma, a 16 de maig de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Com valora el Govern l'increment de les xifres de joves que
no estudien ni fan feina a les Illes Balears?
Palma, a 16 de maig de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
O)
RGE núm. 4600/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncia de la Junta de Personal de l'Hospital de Son
Espases.
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.

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2018, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la dita
comissió següents.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Sra. Consellera de Salut, què pensa fer amb la denúncia de
la Junta de Personal de l'Hospital de Son Espases?
A)
Palma, a 16 de maig de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

RGE núm. 4249/18, del diputat Antoni Reus i Darder,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
colAlaboració amb altres canals de ràdio i televisió, davant
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la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
S'han explorat o es pensen explorar vies de colAlaboració
amb els nous canals de televisió i ràdio de la CVMC?
Palma, a 28 d'abril de 2018
El diputat
Antoni Reus i Darder

D)
RGE núm. 4416/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'enregistrament, selecció, edició i emissió d'imatges,
davant la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Quins són els criteris que segueix IB3 Televisió per al
procés d'enregistrament, selecció, edició i emissió d'imatges?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

B)
RGE núm. 4298/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç a la plantilla
d'informatius de televisió i ràdio a l'illa de Formentera,
davant la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
En quina mesura s'ha reforçat la plantilla d'informatius de
televisió i ràdio a l'illa de Formentera solAlicitada per
unanimitat dels grups el passat mes d'octubre en aquesta seu
parlamentària?
Palma, a 8 de maig de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 4417/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau
d'execució i mecanismes d'avaluació de les directrius
estratègiques 2016-2020, davant la Comissió de control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Pot explicar el Sr. Director Andreu Manresa quin és el grau
d'execució i els mecanismes d'avaluació de les directrius
estratègiques 2016-2020 aprovades pel Consell de Direcció de
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Sílvia Cano i Juan

C)
RGE núm. 4415/18, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés en
igualtat de condicions de les persones amb discapacitat,
davant la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Quins projectes ha posat o posarà en marxa IB3 per tal
d'afavorir l'accés en igualtat de condicions als seus continguts
(i especialment als digitals) per part de les persones amb
discapacitat?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber

F)
RGE núm. 4427/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels
recursos destinats a les productores audiovisuals el 2017,
davant la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Dels recursos destinats el 2017 a les productores
audiovisuals, quin ha estat el seu repartiment per a cadascuna
de les Illes?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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G)

J)

RGE núm. 4428/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió de l'acte de lliurament d'honors i distincions
del Consell Insular de Mallorca, davant la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

RGE núm. 4431/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a distribució internacional, davant la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Per quin motiu no es va retransmetre el passat 24 d'abril
l'acte de lliurament d'honors i distincions del Consell Insular de
Mallorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Quines possibilitats hi ha d'augmentar la distribució
internacional de les produccions d'IB3?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

H)
RGE núm. 4429/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte atorgat a l'IBES relatiu a la qualitat de recepció
dels canals d'IB3, davant la Comissió de control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Com justifica el contracte atorgat a l'IBES relatiu a la
qualitat de recepció dels canals d'IB3?
A)
Palma, a 10 de maig de 2018
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

I)
RGE núm. 4430/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a criteris d'emissió, davant la Comissió de control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control sobre la RTVIB.
Quin criteri s'empra des de l'Ens per a l'emissió d'actes i
lliuraments de premis institucionals?
Palma, a 10 de maig de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

RGE núm. 4407/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de l'eutanàsia (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència, davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Davant la tramitació de
diverses iniciatives legislatives relacionades amb la legalització
i la regulació de l’eutanàsia, al Congrés de Diputats, necessitam
conèixer l’opinió i l'expressió del conjunt del Parlament de les
Illes Balears envers aquest tema.
Des de fa temps assistim a un ampli debat social i polític
sobre els drets i les garanties de totes les persones a una
assistència sanitària i social al final de les seves vides i que es
respecti la seva autonomia i el dret a una mort sense sofriment.
Paral·lelament, a aquest debat s’uneix un altre sobre el dret de
les persones que, sense estar dins un procés d’una mort
imminent, decideixen per la seva situació d’invalidesa o
sofriment sol·licitar ajuda per morir anticipadament (eutanàsia).
Aquestes dues situacions són debats socials, professionals i
jurídics ben diferents al mateix temps i han fet paleses les
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divergències entre la voluntat dels malalts i les disposicions
legals i sanitàries.

i 8 de cada 10 persones es manifesten convençudes de la
necessitat de la legalització i la regulació de l’eutanàsia.

Els darrers anys diferents parlaments autonòmics han
aprovat lleis que declaren els drets i les garanties de la persona
en el procés de morir. Així, s’estableixen els drets que
assisteixen les persones en aquesta situació, es determinen els
deures del personal sanitari que les atén i s'atribueixen un
conjunt d’obligacions a les institucions sanitàries públiques i
privades, amb la finalitat de garantir els drets dels malalts. Així
ho han fet nou comunitats autònomes com Andalusia (2010),
Navarra (2011), Aragó (2011), les Illes Balears (2015),
Canàries (2015), Galícia (2015), País Basc (2016), Madrid
(2017) i Astúries. No hi ha cap llei orgànica estatal.

Des de 1994 s’han presentat a Espanya 15 iniciatives
parlamentàries per despenalitzar l’ajuda a morir o per
regularitzar l’eutanàsia. Cap no ha prosperat.

Dins el nostre ordenament jurídic hem de mencionar dues
lleis importants. Per una banda, la Llei 41/2002, de 14 de
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica. Aquesta llei, des del principi de respecte a la dignitat
personal, a la lliure autonomia de la voluntat i a la intimitat, va
establir com a norma general que tota actuació en l’àmbit de la
sanitat requereix el consentiment previ dels pacients o usuaris
del sistema sanitari, els drets d’aquests a decidir lliurement
després de rebre la informació adequada entre les opcions
clíniques, així com a negar-se al tractament, encara que pugui
suposar la seva mort, excepte en els casos que determini la llei.
Per altra banda, la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, que a l'article 143.4 tipifica i
penalitza l’eutanàsia o el suïcidi assistit.
Hem d’introduir al nostre ordenament jurídic un nou dret
individual com és l’eutanàsia. Entenem per aquesta l’actuació
que produeix la mort d’una persona de forma directa i
intencionada mitjançant una relació causa efecte única i
immediata, a petició informada, expressa i reiterada en el temps
per la persona, i que es du a terme en un context de sofriment
per una malaltia o patiment incurable que la persona
experimenta com inacceptable i que no ha pogut resoldre per
altres mitjans. Així definida, l’eutanàsia connecta amb un dret
fonamental de la persona constitucionalment protegida com és
la vida, però que ha de lligar-se també a altres drets i béns,
igualment protegits constitucionalment, com ara la integritat
física i moral de la persona (article 15 CE), la dignitat humana
(article 10 CE), el valor superior de la llibertat (article 11CE),
la llibertat ideològica i de consciència (article 16 CE) o el dret
a la intimitat (article 18.1 CE). Quan una persona plenament
lliure i capaç es troba davant una situació vital que al seu judici
vulnera la seva dignitat i integritat, el bé de la vida pot decaure
en favor dels altres béns i drets amb els quals ha de ser
ponderat, perquè no existeix un deure constitucional d’imposar
o tutelar la vida i en contra de la voluntat del titular del dret a
la vida. Per aquesta raó l’Estat està obligat a proveir un règim
jurídic que estableixi les garanties necessàries i de seguretat
jurídica.
La legalització i la regulació de l’eutanàsia és una demanda
real d’una part important de la nostra societat. La societat ha
expressat un ampli suport a la despenalització de l’eutanàsia en
determinats supòsits i sota mecanismes de control. Els partits
polítics fa temps que van per darrere de l’expressió dels
ciutadans. Diferents estudis d’opinió, realitzats els darrers anys,
han recollit aquesta necessitat sentida. Segons el CIS, entre 7

Es fa necessària una llei de disposició i sobirania sobre la
pròpia vida que garanteixi la lliure autonomia personal i a la
vegada protegeixi els col·lectius més vulnerables. Una llei que
hauria de tenir:
• Una definició clara de conceptes.
• Les condicions que han de donar-se per dur a terme
l’eutanàsia i el suïcidi medicament assistit.
• Les característiques que ha de tenir el malalt i la forma
d’expressió de la seva voluntat.
• Els requisits que han de complir el personal sanitari i altres
en la presa de decisions i en la seva actuació.
• La composició, les funcions i les competències dels òrgans
de supervisió i control.
Es fa necessari recordar que l’eutanàsia està legalitzada i
regulada a diferents països europeus com Bèlgica, Països
Baixos, Suïssa, Luxemburg; a Canadà, a Colòmbia, i a diferents
estats dels Estats Units.
Ha arribat el moment d'iniciar i promoure un ampli debat
social, polític, jurídic, ètic, sanitari i professional sobre la
legalització i la regulació de l’eutanàsia i perquè aquesta sigui
regulada com a dret subjectiu de les persones que es troben en
determinats supòsits de sol·licitar i rebre ajuda per morir
anticipadament.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Congrés de Diputats estudiar i a tramitar una iniciativa
legislativa que modifiqui l’article 143.4 de la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per facilitar una
mort digna, però també amb la despenalització de l’eutanàsia
i el suïcidi assistit, en aquells casos que la persona plantegi la
possibilitat de posar fi a la vida, per decisió pròpia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a i el Congrés de Diputats a estudiar i a tramitar una iniciativa
legislativa per regular sistemàticament i de manera ordenada els
supòsits on l’eutanàsia no sigui objecte d’un fet penal.
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Vicenç Thomàs i Mulet
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a anunci del final de la banda terrorista ETA
(urgència).
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, pel procediment d'urgència, davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Atès el recent anunci de
la banda terrorista ETA mitjançant el qual anuncià la seva
possible dissolució, es fa necessari i urgent un pronunciament
de la cambra al respecte.
Fa només uns dies ETA va anunciar la seva possible
desaparició amb el mateix cinisme, immoralitat i
irresponsabilitat que van marcar els seus crims.
Durant els últims 50 anys els assassins de la banda terrorista
han sembrat foc i sang, deixant un llegat d'odi i ràbia que
costarà eliminar del País Basc, Navarra i, en definitiva, de tota
Espanya. Les Illes Balears no han estat alienes a aquesta
barbàrie, el més recent, el 30 de juliol de 2009, ETA assassinà
els guàrdies civils Diego Salvá Lezaun i Carlos Saenz de
Tejada a Calvià, deixant un rastre de dolor i crueltat que va ser
contestat amb serenitat i fermesa per la societat de les Illes
Balears.
La història d'ETA no és més que el relat de la injustícia, la
crueltat i el totalitarisme imposats per la força i el crim.
Avui ETA ha evidenciat per fi que tota la seva història ha
estat un fracàs. No ha aconseguit cap dels objectius polítics que
es va marcar en la seva llarga trajectòria criminal.
Els terroristes no van aconseguir cap rèdit per matar,
tampoc per deixar de fer-ho, fa ja alguns anys. La democràcia
res no ha d'agrair a la banda terrorista ETA.
Ara, quan ETA, per fi, ha anunciat la seva desaparició, el
nostre primer pensament és per a les víctimes del terrorisme:
les 853 que van perdre la vida; per a les que van sobreviure als
atemptats però que sofreixen les seves seqüeles per a sempre;
per a les persones amenaçades i per a les seves famílies. Per a
totes sense excepció, sense distincions i sense categories,
perquè a totes ha igualat en el seu fanatisme criminal la
violència terrorista. No hi ha lloc per a les justificacions ni per
a les excuses. Res no justifica tant dolor ni tanta impietat.
I va ser el testimoni de les víctimes del terrorisme el que va
despullar de propaganda i d'excuses buides l'autèntica
naturalesa criminal del projecte d'ETA; que el va privar de
qualsevol indici de legitimitat; i que el va convertir en alguna
cosa, simplement, detestable.
La societat espanyola va trobar una resposta contundent als
assassinats, les extorsions i les amenaces: la nostra democràcia.
Davant els crims d'ETA, justícia; davant la desraó del
terrorisme, fortalesa moral. Vam créixer com a societat
madurant amb dolor per cada pèrdua, però decidits a defensar
la nostra vida democràtica i en llibertat.
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En el futur, tots els demòcrates vetllarem per custodiar
aquest llegat que tant sofriment va costar als espanyols.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears assumeix el
compromís de mantenir viu el record de les víctimes del
terrorisme.
Segon. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís en la lluita contra el que ETA va significar i contra
el que va intentar dur a terme, vetllant sempre per un relat veraç
i democràtic, perquè és la millor garantia que res d'això no torni
a succeir.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
gratitud a totes aquelles institucions, entitats cíviques i persones
que s'han implicat en la lluita contra la banda terrorista ETA.
Quart. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
gratitud als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i a la labor
infatigable en la lluita contra la banda terrorista, desenvolupada
durant tots aquests anys.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
agraïment i suport a totes les organitzacions que durant anys
han defensat la dignitat de les víctimes del terrorisme; han
mantingut viva la seva memòria i han reivindicat justícia per a
cadascun dels casos.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern
d'Espanya que els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
continuïn investigant els crims d'ETA, ja que gairebé 300
assassinats encara no han estat jutjats.
Setè. El Parlament de les Illes Balears exigeix que els delictes
pel terrorisme d'ETA se continuïn jutjant, condemnant, si
escau, i que les condemnes es compleixin sense impunitat.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears se suma a la iniciativa
de mostrar el llaç blau, com a símbol de la lluita contra ETA i
de compromís permanent amb les víctimes del terrorisme; per
la seva dignitat, memòria, veritat i justícia.
Novè. El Parlament de les Illes Balears apel·la a tots els partits
polítics perquè mantinguin la unitat del Pacte Antiterrorista.
Totes les formacions polítiques han de romandre unides enfront
dels assassins i els seus còmplices.
Desè. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d'Espanya que expressi l'agraïment de la ciutadania a França i
a la resta de països de la Unió Europea pel seu compromís i
col·laboració, que ens ha permès derrotar a ETA.
Palma, a 11 de maig de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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C)
RGE núm. 4533/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt,
relativa a suport al poble kurd.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem
Illes Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència, davant Ple.
El poble kurd és un grup nacional i lingüístic d’uns quaranta
milions de persones que viu repartit entre Turquia, Síria, l'Iraq
i l'Iran. Només a l’Iraq gaudeixen d’autonomia formal. A la
resta d’estats han patit sempre les derives autoritàries i poc
respectuoses amb la diversitat i el pluralisme dels governs de
torn de tots els signes. Des dels anys setanta del segle XX hi ha
una confrontació notable dels kurdistes, que defensen
autogovern, drets humans, drets per a les dones i llibertats
bàsiques per al seu poble i per a la resta de pobles i minories
que conviuen amb ells, contra els estats de majoria àrab (Síria
i l’Iraq), turca (República de Turquia) i persa (l’Iran), així com
contra ideologies retrògrades com el fonamentalisme islàmic.
A la República de Turquia la situació política i de drets
humans s’ha deteriorat notablement des de la deriva autoritària
del president Recep Erdogan de l’islamoconservador AKP. El
conflicte entre les autoritats turques i el moviment democràtic
kurdista -aliat amb amples sectors progressistes i demòcrates de
la resta de Turquia via el Partit Democràtic dels Pobles, l’HDPs’ha cobrat 40.000 morts des de principis dels anys vuitanta. De
2015 ençà, tant a la regió kurda de Turquia com a la resta de
l’estat els nivells de repressió governamental s’han multiplicat.
Desenes de milers de detinguts i empresonats per l’únic delicte
de fer política, milers de funcionaris depurats, mitjans de
comunicació clausurats i impediments als dret de reunió i
associació han estat una constant. Les denúncies de diferents
organismes internacionals de prestigi com Amnistia
Internacional i Human Rights Watch sobre la delicada situació
dels drets humans bàsics i la llibertat d’expressió a Turquia són
una obvietat.
Al Kurdistan de Síria, conegut com a Rojava, fronterer amb
la zona kurda de Turquia, des de 2013 s’ha constituït una
autonomia regida pels principis de la defensa dels drets de les
dones -amb paritat en tots els càrrecs, ensenyament mixt i
dones a totes les responsabilitats de poder, quelcom gairebé
únic al Pròxim Orient-, l’ecologia i el pluralisme religiós i
cultural -amb àrabs, turcmans, armenis i altres minories amb els
seus drets garantits i amb quotes de representació a tots nivells.
Aquesta Rojava autònoma, estretament lligada al moviment
kurdista democràtic de Turquia, ha estat vista amb mals ulls des
del primer dia pel govern d’Ankara. Rojava és conformada per
tres cantons autònoms confederats entre ells: Afrin, Kobane i
Cirize. Rojava ha estat un símbol, també, de la lluita del poble
kurd contra els gihadistes d’Estat Islàmic -2013-2014- , així
com del fet de ser l’únic territori de Síria amb un govern
democràtic i tolerant enmig del terrible conflicte que assola el
país.
El març de 2018 l’exèrcit turc va penetrar al cantó d’Afrin,
a Rojava, amb la intenció de conquerir-lo. Va poder fer-ho aliat
amb bandes de milícies irregulars fonamentalistes islàmiques
i mercenaris vinculats a l’Islam radical. L’ocupació d’aquest

territori i la derogació de l’autonomia democràtica de la qual el
seu poble s’havia dotat enfonsa tots els avenços en clau de
respecte i defensa dels drets de les dones, les minories i el medi
ambient que s’havien assolit. La situació, doncs, tant al
Kurdistan turc com sirià, empitjora. El 24 de juny de 2018 hi
haurà eleccions a la República de Turquia. L’HDP (Partit
Democràtic dels Pobles), prokurd i única força de tradició
progressista i totalment democràtica que es presenta, tem que
es produeixin incidents per part de grups ultranacionalistes
propers a l’actual president del país com ja va passar el 2015 on hi hagué simpatitzants kurdistes i turcs progressistes
assassinats.
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 el poble kurd de Turquia i de Síria.
2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a la
societat civil kurda i especialment al seu moviment associatiu
de dones i feminista i a la seva defensa del pluralisme,
l'autogovern, la democràcia, el medi ambient i els drets de
dones i minories.
3.El Parlament de les Illes Balears condemna les agressions
militars i policials de la República de Turquia contra el poble
kurd i les seves institucions democràtiques d'autogovern i
municipals.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per la vulneració de drets humans elementals com
el dret a la llibertat d'expressió o el dret a associar-se, així com
per la detenció d'activistes i personalitats del món de la política,
la societat civil i la cultura, tant kurdes com turques
demòcrates, a la República de Turquia.
5. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la invasió per part de tropes turques del cantó
autònom kurd d'Afrin, al Kurdistan de Síria, el passat mes de
març, així com la política d'aliances seguida per l'exèrcit turc
amb milícies irregulars fonamentalistes islàmiques a la regió.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a observar atentament el
desenvolupament i el correcte funcionament del proper procés
electoral que es durà a terme a la República de Turquia.
7. 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 a activistes kurds en perill per la seva acció
política.
8. El Parlament de les Illes Balears exigeix la llibertat del
polític kurd Selahattin Demirtas, líder del Partit Democràtic
dels Pobles (HDP), que abandera un programa polític
progressista en el qual defensa la igualtat de drets per a les
dones, la protecció del medi ambient i el respecte als drets de
la comunitat LGTB, injustament empresonat des del 4 de
novembre de 2016.
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Palma, a 14 de maig de 2018
La diputada
Agustina Vilaret i González
Els portaveus
Josep Ferrà i Terrasa
Nel Martí i Llufriu
Alberto Jarabo i Vicente
Sílvia Tur i Ribas

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària al municipi de Manacor, davant
la Comissió de Salut.
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 Salut.
El passat mes d'abril de 2017 la consellera de Salut, Patricia
Gómez, anuncià que el Govern obriria un nou centre de salut a
Manacor que permetria que es donés assistència sanitària les 24
hores per tal de donar resposta a l'increment de població de la
capital del Llevant. La limitació horària de l'actual centre de
salut implica una saturació de l'Hospital atès que els pacients
que no poden acudir al centre de salut es desplacen al servei
d'urgències de l'Hospital.
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Per altra banda, és necessari ampliar també el servei que
ofereix el centre de salut de Portocristo, que quant a residents
de tot l’any podem xifrar en aproximadament 8.000 persones,
que s’amplia en els mesos d’estiu amb 12.000 persones més. En
total 20.000 persones.
Aquesta demanda ve avalada també per la Federació de
Veïns, els col·lectius de la gent major, APIMAS i altres
col·lectius de la societat civil de Manacor, que veuen amb
preocupació la situació que saturació que pateixen els serveis
de salut a aquest municipi.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a transformar l’actual
ambulatori de Manacor en un PAC per tal que pugui atendre les
24 hores del dia, mentre es duen a terme els tràmits i les obres
per a la construcció d’un segon centre de salut a Manacor.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
del Govern de les Illes Balears a ampliar l’horari d’atenció del
Centre de Salut de Portocristo per tal de donar cobertura als
residents habituals i a l’augment poblacional que es dóna a
aquest indret en els mesos d’estiu.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Manacor a assolir, el més aviat
possible, un acord en relació amb la cessió dels terrenys per a
la construcció d’un segon centre sanitari a aquest municipi així
com a l’elaboració, en el termini més breu possible, del
projecte d’aquest centre. En aquest sentit, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar la
realització d'aquesta nova infraestructura conformement amb el
que preveu el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures
urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa
d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a fi i efecte de
reduir els tràmits i terminis necessaris per a la seva construcció.
Palma, a 26 d'abril de 2018
El diputat
Rafael Nadal i Homar
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Quan ha passat ja un any d’ençà d’aquestes declaracions
fetes per la consellera de Salut, el Govern de la Sra. Armengol
ha demostrat molt poca sensibilitat i voluntat política en relació
amb aquesta problemàtica tot i la insistència del Partit Popular,
tant en el Parlament com a nivell municipal.
B)
La construcció d’un nou centre de salut a Manacor passa
per la cessió d’un solar per part de l'ajuntament, la realització
d’un projecte, l’execució de les obres, etc. En definitiva, es
tracta d’un procés que, hores d’ara, està lluny de concloure. Per
tant és necessari que una població com Manacor disposi
d’atenció sanitària les 24 hores del dia. El mes de maig de 2017
l’Ajuntament de Manacor es va posicionar a favor de
transformar l’actual ambulatori en un PAC que donés aquest
servei de salut les 24 hores a la població de Manacor, aquesta
mesura permetria que la població gaudís d’aquest servei mentre
es duen a terme els tràmits i les obres d’execució del segon
centre de salut.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d'obligacions de servei públic a
la ruta aèria Menorca-Madrid a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes, davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
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El darrer diumenge de maig acaba la darrera temporada de
vigència de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic de la
ruta aèria entre Menorca i Madrid.

línia, sobretot a partir de l’oferta de compensació econòmica
(750.000 euros per temporada) que havia presentat per a
guanyar el concurs.

Atès que tant la Direcció General d’Aviació Civil com el
Consell de Menorca i el Govern de les Illes Balears consideren
que a dia d’avui es mantenen les circumstàncies i condicions
que van impulsar la Declaració.

Així, dia 21 de febrer de 2014 el Consell de Ministres va
aprovar la modificació de la Declaració (sempre amb
l’acceptació del Govern de les Illes Balears i el Consell de
Menorca) que, tot i mantenir la compensació econòmica
màxima possible a la companyia, va reduir el nombre de vols
diaris de quatre a dos tots els dimarts, dimecres i dijous, i els
dilluns dels mesos de gener, febrer, març i desembre. Atès que
dia 31 de maig d’enguany acabarà la vigència de la Declaració
d’Obligacions de Servei Públic i que consideram necessari el
seu manteniment, tot i a partir de canvis significatius quant a
tarifes, freqüències, horaris i període de vigència.

Atès que la Direcció General d’Aviació Civil està fent els
tràmits previs necessaris per a la renovació de la Declaració,
cosa que implica un nou procediment de concurrència pública
que pot acabar en un nou concurs.
Atès, per tant, que és oportú poder opinar i incidir sobre els
termes i les condicions de la nova Declaració, tot sol·licitant la
modificació de les clàusules que fins ara han vigit. I
considerant, endemés, que les revisions que fins ara s’han fet
han implicat la reducció del nombre de freqüències setmanals,
de seients a disposició i de la quantitat econòmica màxima
prevista en compensació al possible dèficit comercial de la
companyia.
I atès que la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears va aprovar per unanimitat dia 14 d’abril de 2016 una
proposició no de llei dels grups Socialista i MÉS per Menorca
on se sol·licitava la revisió de la Declaració i que es motivava
els següents termes:
El 15 de juny de 2012, el Consell de Ministres aprovava la
Declaració d'Obligacions de Servei Públic per a la ruta aèria
entre Menorca i Madrid. La Declaració era conseqüència
d’haver-se quedat Menorca sense connexions directes amb
Madrid així com el resultat de la queixa generalitzada de la
societat menorquina davant un nou empitjorament del transport
aeri i de les gestions i negociacions del Consell Insular i el
Govern de les Illes Balears.
La Declaració, tot i venir a resoldre la falta de connexions
directes amb Madrid, establia unes condicions del tot
insatisfactòries, que tot i així van ser acceptades pel Consell
Insular i el Govern de les Illes Balears.
La tarifa establerta de 130 euros per trajecte és excessiva,
sobretot si es considera que el Ministeri compensa
econòmicament la companyia adjudicatària de la ruta.
El període anual en què la Declaració està operativa (entre
dia 1 d'octubre i dia 31 de maig) no va quedar ben resolt en
incloure Setmana Santa i l'inici i el final de la temporada
turística. Fins a l’entrada en vigor de l'OSP (que opera una sola
companyia en règim d'exclusiva), la ruta només presentava
problemes els sis mesos de la temporada d'hivern de la IATA
(entre el darrer diumenge d'octubre i el primer diumenge de
maig).
Així mateix, es considera insuficient el temps efectiu que es
pot estar en destí en viatges d’un dia.
Tot i que la companyia operadora podia percebre fins a un
màxim d’1,2 milions d’euros per temporada, la companyia
adjudicatària de la ruta va demanar una revisió de les
condicions de l’adjudicació atès que considerava no
acomplertes les expectatives d’ocupació i rendibilitat de la

I atès, també, que els acords que va adoptar la Comissió de
Turisme per unanimitat ser els següents:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar i modificar la Declaració d’Obligacions
de Servei Públic de la ruta Menorca-Madrid d’acord amb
els termes que es consensuïn amb el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca i tot consultant les
principals entitats i associacions dels àmbits econòmics i
socials més representatives de l’illa de Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a efectuar la modificació de la Declaració de
Servei Públic, sempre d’acord amb el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca, a partir dels
següents criteris:
- Una tarifa que permeti exercir, de manera suficient, el dret
a la mobilitat i la igualtat d’oportunitats a les ciutadanes i
als ciutadans de Menorca i afavoreixi la competitivitat de
l’economia de l’illa, en cap cas superior a 60 euros.
- Un millor sistema de bonificacions de caràcter social amb
especial atenció a la gent major i als joves.
- Un nombre de freqüències diàries i de seients disponibles
que garanteixin una correcta i suficient connectivitat.
- Mecanismes que prevegin i estableixin increments de
l’oferta de places i/o de freqüències (i amb les mateixes
condicions de qualitat i preu) davant augments puntuals o
permanents de la demanda.
- Uns horaris dels vols d’anada i tornada que permetin una
efectiva jornada de treball en destí de 8 hores, tot
considerant com a part del viatge i per tant no computable
en destí els temps de desplaçament als aeroports així com
els períodes d’estada obligatòria en aquests.
- Una temporada anual de vigència de la Declaració d’acord
amb els interessos econòmics i socials de l’illa de Menorca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a destinar els recursos econòmics necessaris a la
millor satisfacció dels interessos i drets dels ciutadans i les
ciutadanes de Menorca a través de la Declaració de Servei
Públic de la ruta Menorca-Madrid i segons els criteris
exposats en els punts anteriors.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars, la necessitat d’establir Declaracions
de Servei Públic per a altres rutes entre cadascun dels
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aeroports de les Illes Balears i els principals destins de la
península."

014 INV – Inversions Sector Vitivinícola
No hi va haver beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa

Atès, finalment, que en el procés de negociació entre el
Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears i el Consell
de Menorca s’ha pogut arribar a un principi d’acord satisfactori
sobre les principals reivindicacions apuntades, excepte pel que
fa a la tarifa de referència sobre la qual la companyia
adjudicatària de la ruta ha de fixar els preus dels bitllets.

015 MEC – Mesures excepcionals Crisi 2014
No hi va haver beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa
016 RPL – Reducció de la producció lletera
No hi va haver beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa
Beneficiaris i import concedit per pagaments directes de la
PAC

El Grup Parlamentari Socialista presenta a consideració la
següent

Podeu consultar el llistat en aquest enllaç.
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar de manera definitiva una nova Declaració
d’Obligacions de Servei Públic de la ruta Menorca-Madrid de
manera consensuada amb el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de Menorca i tot consultant les principals
entitats i associacions dels àmbits econòmics i socials més
representatives de l’illa de Menorca, tot reconeixent els
avenços que, de consumar-se, significaria la decisió
compromesa per la Direcció General d’Aviació Civil de
modificar ni que sigui de manera parcial els termes fins ara
vigents en la Declaració.
2. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern d’Espanya
la necessitat que s’estableixi una tarifa que permeti exercir, de
manera suficient, el dret a la mobilitat i la igualtat
d’oportunitats a les ciutadanes i als ciutadans de Menorca i
afavoreixi la competitivitat de l’economia de l’illa, en cap cas
superior a 60 euros.

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 1976/18 i 1973/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals per a l'agricultura; de
subvencions destinades al foment d'agrupacions de
prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i
ADV) i import.
Les competències estan transferides. El Consell Insular
d’Eivissa va aprovar unes ajudes per les ADV de l’illa
d’Eivissa. La convocatòria del FOGAIBA només és per l’illa
de Mallorca.
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, a 11 de maig de 2018
El diputat
Damià Borràs i Barber
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

Ordre de Publicació
C)

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 1970/18 i 1971/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de pagaments directes de la PAC i/o
pagaments directes de l'OCM i import.

A les Preguntes RGE núm. 1974/18 i 1975/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia;
subvencions per a agrupacions de defensa sanitària (ADS)
(FF20203), i import.
Malgrat que les competències estan transferides, la
convocatòria del FOGAIBA és per totes les illes.
El beneficiari és ADS Ramat oví d’Eivissa amb l’import de
12.637,90€.
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Beneficiaris i import concedit per pagaments
001 PMA – Programa Nacional Apícola
Associació d’Apicultors d’Eivissa: 7.4481,22€
002 RRV – Reestructuració i Reconversió de la Vinya
No hi va haver beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa
006 POFH – Plans Operatius Productors de fruita i hortalissa
(pagament parcial)
Agroeivissa, SAT: 27.837€
009 FRE – Fruita a les escoles (distribució)
Mister Chippy San Miquel, SL: 4.427,00€

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 1976/18 i 1977/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia;
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subvencions per a la realització d'activitats de recuperació
de races autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF20223),
i import.

per illes; a la base de dades que s’utilitza només hi consta les
dades de la pòlissa i el NIF del titular.
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Beneficiaris i import concedit d’ajudes per a la realització
d’activitats de recuperació i selecció de races autòctones en
perill d’extinció (RAPE):
Associació de Criadors de Cabra Pitiüsa
5.847,00€
Associació de Criadors d’Ovella Eivissenca 5.847,00€
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 1984/18 i 1985/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per al foment de la recria de
bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les
explotacions de les ILles Balears (RBBL), i import.

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 1978/18 i 1979/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia; ajuts al
foment de la recria de bestiar porcí a les explotacions de les
Illes Balears (REP), i import.
Durant el 2017 no hi va haver convocatòria d’ajudes per al
foment de la recria de bestiar porcí a les explotacions de les
Illes Balears (REP).
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

A data d’avui, la convocatòria de les ajudes RV 2017 no
està resolta.
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 1986/18 i 1987/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als escorxadors (IES), i import.
Sol·licitud d’ajudes als escorxadors (IES):
Mancomunitat Intermunicipal Serveis Públics. No tenen
subvenció perquè han presentat la sol·licitud fora de termini.

F)
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A les Preguntes RGE núm. 1980/18 i 1981/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts estatals a la ramaderia; beques per
a la realització de projectes de recerca aplicada (BRA), i
import.

Ordre de Publicació
J)

Respecte de la convocatòria de beques per a la realització
de projectes de recerca aplicada (BIA), ens consta que no hi ha
cap beneficiari d’Eivissa.
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 1988/18 i 1989/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per al funcionament del
sector agrari professional (SAP), i import.
Les competències estan transferides. En Consell Insular
d’Eivissa va aprovar unes ajudes per a l’illa d’Eivissa.
La convocatòria del FOGAIBA només és per l’illa de
Mallorca.

A les Preguntes RGE núm. 1982/18 i 1983/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la subscripció
d'assegurances combinades (ASAG), i import.
En relació amb les ajudes per a la subscripció
d’assegurances agràries combinades (ASAG), en el FOGAIBA
no tenint les dades de les pòlisses subscrites i subvencionades

Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 1990/18 i 1991/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
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- FEMP 149 Inversions a ports pesquers: no hi ha
beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa.

Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a certàmens ramaders
i fires agràries i pesqueres (CRFA), i import.

Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les competències estan transferides. En Consell Insular
d’Eivissa va aprovar unes ajudes per a l’illa d’Eivissa.
La convocatòria del FOGAIBA només és per l’illa de
Mallorca.

Ordre de Publicació
O)

Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

A les Preguntes RGE núm. 1998/18 i 1999/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes
Balears, ajuts de suport a les confraries de pescadors i a les
seves entitats associatives (SCP), i import.

L)
A les Preguntes RGE núm. 1992/18 i 1993/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts a la ramaderia, ajuts per tenir una
xarxa de vigilància de control de les malalties dels animals
(EMA), i import.

Relació de beneficiaris de l’illa d’Eivissa i import concedit
per les ajudes de suport a les confraries de pescadors i a les
seves entitats associatives (SCP):
- Confraria de pescadors de Sant Antoni: 13.933,75€
- Confraria de pescadors d’Eivissa: 15.965,20€
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Durant l’any 2017 no hi va haver convocatòria d’ajudes per
tenir una xarxa de vigilància de control de les malalties dels
animals (EMA).
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 1994/18 i 1995/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts a la ramaderia, indemnitzacions
per atacs de cans (CEAC), i import.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 2000/18 i 2001/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de pagaments compensatoris per a zones
desfavorides de muntanya i altres limitacions geogràfiques,
i import.
Aquesta convocatòria està pendent de resoldre. Fins que no
es resolgui no sabrem quins han estat els beneficiaris de
l’ajuda.

Durant l’any 2017 no hi va haver convocatòria d’ajudes
d’indemnitzacions per atacs de cans (CEAC). En el FOGAIBA
no hi ha hagut cap convocatòria d’ajudes (CEAC).
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 1996/18 i 1997/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes
Balears d'acord amb les prioritats del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, i import.
Dels Fons FEMP, durant l’any 2017 s’han convocat les
següents ajudes:
- FEMP 145 Paralització temporal: a data d’avui aquesta
convocatòria no està resolta.

Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 2002/18 i 2003/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per fomentar la producció agrícola
de qualitat (FPQ), i import.
No s’han presentat sol·licituds d’ajudes per fomentar la
producció agrícola de qualitat (FPQ).
Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

R)
A les Preguntes RGE núm. 2004/18 i 2005/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de la mesura 19 del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears LEADEER, i
import.
Beneficiari i import concedit de la mesura 19 de PDR de les
Illes Balears, LEADER.
- Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera (GAL):
409.080,51€
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

(itineraris integrals d’inserció) correspon a beneficiaris amb
domicili a l’illa d’Eivissa un import conjunt concedit de
160.395,11€.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 2070/18 i 2071/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a processos
d'acompanyament i de formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a
persones joves en situació de risc d'exclusió social inscrites
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE
programes d'itineraris integrals d'inserció), i import.

S)
A les Preguntes RGE núm. 2012/18 i 2013/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la rehabilitació dels
edificis dels consistoris municipals en matèria
d'accessibilitat, i import.
No es va concedir cap ajuda en concepte de rehabilitació
dels edificis dels consistoris municipals en matèria
d’accessibilitat.
Palma, 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

El beneficiari, amb domicili a l’illa d’Eivissa, per a
subvencions per a processos d’acompanyament i de formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitats formatives
adreçades a persones joves, en situació de risc d’exclusió social
inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
(SOIBJOVE itineraris integrals d’inserció) ha estat:
Ajuntament de Santa Eulària del Riu.
Dels 1.500.000€ que consten en el Pla estratègic de
subvencions de la CAIB pel 2017 per a subvencions per a
processos d’acompanyament i de formació lligada a certificats
de professionalitat i especialitats formatives adreçades a
persones joves, en situació de risc d’exclusió social inscrites en
el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIBJOVE itineraris
integrals d’inserció) correspon a beneficiaris amb domicili a
l’illa d’Eivissa un import conjunt concedit de 6.412,50€.

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 2068/18 i 2069/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a processos
d'acompanyament i de formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a
persones en situació de vulnerabilitat respecte del mercat
de treball (programa d'itineraris integrals d'inserció), i
import.
Els beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, per a
subvencions per a processos d’acompanyament i de formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitats formatives
adreçats a persones en situació de vulnerabilitat respecte del
mercat de treball (itineraris integrals d’inserció) han estat:
Fundació Projecte Home Balears-Projecte Home Eivissa.
Fundació Deixalles.
Consell d’Eivissa
Ajuntament de Santa Eulària del Riu
Dels 3.286.00€ que consten en el Pla Estratègic de
subvencions de la CAIB pel 2017 per a subvencions per a
processos d’acompanyament i de formació lligada a certificats
de professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones
en situació de vulnerabilitat respecte del mercat de treball

Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 2072/18 i 2073/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les subvencions perquè les entitats
locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament
local, i import.
L’únic beneficiari, amb domicili a l’illa d’Eivissa, ha estat
el Consell Insular l’Eivissa
L’import concedit als beneficiaris amb domicili a l’illa
d’Eivissa és de: 54.091,08€
Palma, 28 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018
Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 2076/18 i 2077/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts adreçats a centres i entitats de
formació de les Illes Balears inscrits en el Registre estatal
de Centres i Entitats de Formació per a l'Ocupació, per a
treballadors ocupats, i import.
Els beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, per ajuts
adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears
inscrits en el Registre estatal de centres i entitats de formació
per a l’ocupació, per a treballadors ocupats:
Nom jurídic
de l’entitat sol·licitant
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Santa Eulària
del Riu
María José Guisado Costa
Nascors Formación SL
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Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per tal que les entitats sense ànim
de lucre contractin treballadors desocupats més grans de 30
anys en programes de formació dual, i import.
En la convocatòria “SOIB 30 Formació i Ocupació” hi ha
un total de 2 entitats beneficiàries. D’aquestes dues entitats
beneficiàries hi ha un total de 27 persones contractades per
aquests projectes 20 dels quals són alumnes treballadors.
L’import conjunt concedit en l’exercici 2017 en la
convocatòria SOIB 30 Formació i Ocupació es de 350.301,79€
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Municipi (impartició)
Eivissa
Ordre de Publicació
Santa Eulària del Riu
Santa Eulària del Riu
Sant Antoni de Portmany

Import en conjunt als beneficiaris amb domicili a l’illa
d’Eivissa:138.747,50€
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Z)
A les Preguntes RGE núm. 2082/18 i 2083/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a programes de
formació dual en la modalitat de formació en alternança, en
els quals es combina la formació teòrica amb l'experiència
pràctica en el marc d'un contracte de formació i
aprenentatge (SOIB JOVE Programa Dual), i import.
Els beneficiaris són dos: Ajuntament de Santa Eulària des
Riu i Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Ordre de Publicació
En total 20 alumnes treballadors.

X)
A les Preguntes RGE núm. 2078/18 i 2079/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per contractar
treballadors desocupats més grans de 356 anys, en situació
d'atur de llarga durada, per dur a terme obres o serveis
d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb
les entitats locals o vinculades (Visibles), i import.
Els beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, per
subvencions per contractar treballadors desocupats més grans
de 35 anys, en situació d’atur de llarga durada, per dur a terme
obres o serveis d’interès general i social, en el marc de
col·laboració amb les entitats locals o vinculades (visibles) són:
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Sant Josep de Sa Talaia
Sant Antoni de Portmany
L’import conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a
l’illa d’Eivissa va ser de 606.842,20€
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 2080/18 i 2081/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup

El pressupost total de la convocatòria SOIB Jove és una
plurianual de 3.000.000€, per tant 750.000€ només és una part
del pressupost de la convocatòria SOIB JOVE.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 2084/18 i 2085/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la contractació de
joves desocupats més grans de 18 anys i menors de 30,
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i
import.
Els beneficiaris són: Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany, Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia i Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
L’import total és: 1.315.504,14€ per a l’illa d’Eivissa.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
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Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 2086/18 i 2087/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts del Programa de Formació Dual
per a Sector Estratègics, i import.
Els beneficiaris a l’illa d’Eivissa del programa SOIB dual
sectors estratègics en l’exercici 2017 són els següents:
- Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
- Varaderos y Construcciones Navales Ibicencas
- Puntajet, SL
- Navegarte Servicios Náuticos, SL
- Náutica Viamar
- Nàutica Santa Eulalia
- Ibiza Náutica, SC
- Motonáutica Ibiza
- Náutica Castavi
- Nautiluxe
L’import concedit en l’exercici 2017 per subvencions del
Programa de Formació Dual per a sector estratègics a
beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa és: 190.810,55€.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 2088/18 i 2089/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts perquè els joves desocupats puguin
dur a terme estudis de programes de segona oportunitat als
centres educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques
d'Èxit), i import.
Encara no s’ha concedit cap beca del programa de Beques
d’Èxit 2017, estan en tramitació, ja que un dels requisits és
haver acabat la formació amb provat i aquesta informació
encara no es disposa.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 2090/18 i 2091/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per als programes dirigits a la
inserció de col·lectius vulnerables que superin el 20%
d'insercions (Programes amb Èxit en la Inserció de
Persones en Situació de Vulnerabilitat), i import.
Aquesta convocatòria va quedar finalment subsumida en la
convocatòria d’itineraris integrats d’inserció, pel que
pròpiament no s’ha fet cap convocatòria d’inserció el 2017 i,
per tant, no hi ha beneficiaris ni imports concedits.

Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 2092/18 i 2093/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts adreçats a empreses, les seves
associacions o altres entitats que adquireixin compromisos
de contractació dirigits a treballadors desocupats (formació
amb compromís de contractació), i import.
Els recursos d’aquesta convocatòria es varen destinar a
altres activitats de formació, de manera que no s’ha fet cap
convocatòria al 2017 i, per tant, no hi ha beneficiaris ni imports
concedits.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 2094/18 i 2095/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions perquè les entitats locals
contractin agents d'ocupació i desenvolupament local
(agents d'ocupació i desenvolupament local), i import.
Els beneficiaris de subvencions, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, per a la contractació d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (pla estratègic de subvencions CAIB
2017= 1.266.858€) són els següents:
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
L’import en conjunt concedit és de 210.477,93€.
Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 2096/18 a 2125/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a substitucions de
maig a octubre de metges i infermers als hospitals de Can
Misses, Son Espases i Mateu Orfila.
Maig a octubre 2015
Metges (personal sanitari A1)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

nombre de substitucions
9
22
5
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Infermers (personal sanitari A2)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

Palma, 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

97
34

Novembre 2015 a abril 2016
Metges (personal sanitari A1)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

nombre de substitucions

Maig a octubre 2016
Metges (personal sanitari A1)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

nombre de substitucions
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Ordre de Publicació
AI)

6
17
6

A la Pregunta RGE núm. 2236/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de fidelització del personal
sanitari d'Eivissa.
Entre altres mesures de fidelització hi destaquen:

3
21
10

Infermers (personal sanitari A2)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

94
121
29

Novembre 2016 a abril 2017
Metges (personal sanitari A1)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

nombre de substitucions

Maig a octubre 2017
Metges (personal sanitari A1)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

nombre de substitucions

2
12
9

3
26
6

Infermers (personal sanitari A2)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

67
99
49

Desbloquejar i reactivar la carrera professional després de
molts d’anys de congelació, el mes d’octubre de 2015.
El progressiu increment de la plantilla fa possible que els
professionals treballin amb millors condicions.
S’ha actualitzat el plus que reben els professionals.
Els professionals que arriben a Eivissa tenen a la seva
disposició instal·lacions on poden residir mentre troben
residència definitiva.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 2239/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de fidelització del personal
sanitari de Formentera.
Entre altres mesures de fidelització hi destaquen:

Novembre 2017 a gener 2018
Metges (personal sanitari A1)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

nombre de substitucions

Infermers (personal sanitari A2)
Hospital Can Misses
Hospital Son Espases
Hospital Mateu Orfila

4
12
1

58
70
33

Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2211/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a demandes
d'habitatge pendents.
S’adjunta la documentació sol·licitada.

Desbloquejar i reactivar la carrera professional després de
molts d’anys de congelació, el mes d’octubre de 2015.
El progressiu increment de la plantilla fa possible que els
professionals treballin amb millors condicions.
S’ha actualitzat el plus que reben els professionals.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 2242/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de fidelització del personal
sanitari de Menorca.
Entre altres mesures de fidelització hi destaquen:
Desbloquejar i reactivar la carrera professional després de
molts d’anys de congelació, el mes d’octubre de 2015.
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El progressiu increment de la plantilla fa possible que els
professionals treballin amb millors condicions.
S’ha actualitzat el plus que reben els professionals.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 2245/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de fidelització del personal
sanitari de Mallorca.

Popular, relativa a demora de TAC a l'Hospital de
Manacor per a pacients oncològics.
Quan se sospita que un pacient pot patir un procés
cancerigen, es programa el TAC com a preferent.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 2277/18, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a demora per a extraccions de sang a
pacients amb caràcter preferent.

Entre altres mesures de fidelització hi destaquen:
Desbloquejar i reactivar la carrera professional després de
molts d’anys de congelació, el mes d’octubre de 2015.
El progressiu increment de la plantilla fa possible que els
professionals treballin amb millors condicions.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 2273/18, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cessament del cap de servei de
Psiquiatria de l'Hospital d'Inca.
Raons personals.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 2274/18, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de rendiment de l'anell
radiològic.
L’anell radiològic està funcionant als hospitals de Can
Misses, Manacor i Son Llàtzer.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 2276/18, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Les extraccions de sang per analítiques es realitzen a
demanda als centres de salut.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 2299/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en matèria d'instal·lacions
esportives a Eivissa.
La Conselleria de Participació, Cultura i Esports i els seus
organismes dependents no han executat o no tenen en fase
d’execució cap inversió en matèria d’instal·lació esportiva a
Eivissa durant la present legislatura tot i que la Fundació per a
l’Esport Balear està en converses per signar diversos convenis
de col·laboració en aquest sentit.
Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 2300/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en matèria d'instal·lacions
esportives a Formentera.
La Conselleria de Participació, Cultura i Esports i els seus
organismes dependents no han executat o no tenen en fase
d’execució cap inversió en matèria d’instal·lació esportiva a
Formentera durant la present legislatura tot i que la Fundació
per a l’Esport Balear està en converses amb el Consell de
Formentera per signar un conveni de col·laboració en aquest
sentit.
Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 2301/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en matèria d'instal·lacions
esportives a Menorca.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 2388/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la Conselleria
d'Educació i Universitat.

La Conselleria de Participació, Cultura i Esports i els seus
organismes dependents no han executat o no tenen en fase
d’execució cap inversió en matèria d’instal·lació esportiva a
Menorca durant la present legislatura tot i que la Fundació per
a l’Esport Balear està en converses per signar un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Maó per a la reforma de la
pista d’atletisme per un import de 100.000€.

Actualment hi ha 25 places d’inspecció educativa cobertes.
D’aquestes 25 places d’inspecció educativa cobertes, 19 estan
cobertes per inspectors funcionaris i 6 per inspectors
accidentals.

Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 2305/18, 2307/18 i 2308/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a persones físiques i
jurídiques d'Eivissa, Mallorca i Menorca que han rebut
subvencions i/o ajuts en matèria esportiva durant els
exercicis 2015, 2016, 2017 i fins a 28 de febrer de 2018.
Tal i com estableix l’article 34 del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, es publica periòdicament al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
A la pàgina web de la Intervenció General del Govern
Balear hi ha els enllaços al BOIB amb la informació.
http://www.caib.es/sites/subvencionsconcedides
Exercici 2015
Primer trimestre BOIB núm. 61, de 25/04/2015
Segon trimestre BOIB núm. 111, de 23/07/2015
Tercer trimestre BOIB núm. 156, de 27/10/2015
Quart trimestre BOIB núm. 15, de 30/01/2016
Exercici 2016
Primer trimestre BOIB núm. 53, de 28/04/2016
Segon trimestre BOIB núm. 89, de 14/07/2016
Tercer trimestre BOIB núm. 131, de 15/10/2016
Quart trimestre BOIB núm. 17, de 9/02/2017
Exercici 2017
Primer trimestre BOIB núm. 42, de 8/04/2017
Segon trimestre BOIB núm. 84, de 11/07/2017
Tercer trimestre BOIB núm. 123, de 7/10/2017
Quart trimestre no publicat
Exercici 2018
Primer trimestre no publicat
Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Adjunt trametem el Pla d’Inspecció Educativa per al curs
2017/2018. Així mateix, a la web del Departament d’Inspecció
Educativa hi trobarà tota la normativa i la informació relativa
a aquest departament.
http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/pagina
dinici-41838?campa=yes
Palma,11 d’abril de 2018
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 2391/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria.
La Inspecció de Treball de la Seguretat Social de les Illes
Balears està formada per 51 funcionaris de l’Administració
General de l’Estat dedicats a l’exercici de l’activitat inspectora,
28 dels quals pertanyen al Cos d’Inspectors de Treball i de la
Seguretat Social i 23 són Subinspectors Laborals d’Ocupació
i de la Seguretat Social.
Tenint en compte que la pregunta que es formula es refereix
específicament a “inspectors”, les funcions que realitzen els
inspectors de Treball i de la Seguretat Social són les següents:
1. De vigilància i exigència del compliment de les normes
legals, reglamentàries i del contingut dels acords i convenis
col·lectius, en els següents àmbits:
A) Sistema de relacions laborals
- Normes en matèria de relacions laborals individuals i
col·lectives
- Normes sobre protecció, drets i garanties dels
representants dels treballadors.
- Normes en matèria de desplaçaments de treballadors en
el marc d’una prestació de serveis transnacional.
B) Prevenció de riscos laborals
- Normes en matèria de prevenció de riscos laborals, així
com de les normes jurídiques i tècniques que incideixen en
les condicions de treball.
- Exercici de les funcions d’investigació d’accidents de
treball i malalties professionals.
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C) Sistema de la seguretat Social
- Normes en matèria de camp d’aplicació, inscripció,
afiliació, altes i baixes de treballadors, cotització i
recaptació de quotes del Sistema de la Seguretat Social.
- Normes sobre obtenció i gaudiment de les prestacions
del Sistema de la Seguretat Social, incloses les prestacions
per desocupació i la prestació per cessament d’activitat, així
com la de sistemes de millora voluntàries de l’acció
protectora de la Seguretat Social i qualsevol modalitat dels
sistemes complementaris voluntaris que s’estableixin per
conveni col·lectiu.
- Normes sobre Mútues Col·laboradores amb la Seguretat
Social i altres formes de col·laboració en la gestió de la
Seguretat Social, així com la inspecció de la gestió i
funcionament de les entitats i empreses que col·laboren en
aquest o en la gestió d’altres prestacions o ajudes de
protecció social, sense perjudici de l’exercici de les
funcions de direcció de la comptabilitat i de control de la
gestió econòmics i financera atribuïda als òrgans de control
competents en la matèria.
- L’exercici de la inspecció de la Seguretat Social pel
Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social.
- La realització d’altres funcions d’inspecció en matèria
de Seguretat Social, en els termes establerts en la seva
normativa reguladora.
D) Ocupació
- Normes en matèria de col·locació i ocupació.
- Control de l’aplicació de les subvencions, ajudes de
foment de l’ocupació o ajudes establertes en programes de
suport a la creació d’ocupació o a la formació professional
per l’ocupació, d’acord amb la normativa establerta a
l’efecte, sense perjudici de l’exercici del control financer de
les subvencions pels òrgans competents en la matèria.
- Normes en matèria de formació professional per
l’ocupació, distintes a les esmentades anteriorment, excepte
quan la normativa autonòmica disposi altres fórmules
d’inspecció en la matèria.
- Normes en matèria d’empreses de treball temporal i
agències de col·locació.
E) Migracions
- Normes en matèria de moviments migratoris.
- Normes en matèria d’ocupació d’estrangers.

quan aquests hagin estat afectats per incompliments
empresarials comprovats en les actuacions inspectores.
C) Prestar assistència tècnica a entitats i organismes de la
Seguretat Social, i a les autoritats competents de
l’Administració General de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, quan aquesta sigui sol·licitada.
D) Informar, assistir i col·laborar amb altres òrgans de les
Administracions Públiques, respecte de l’aplicació de normes
de l’ordre social, o a la vigilància i control d’ajudes i
subvencions públiques.
E) Emetre informes que recavin els òrgans judicials
competents, en l’àmbit de les funcions i competències
inspectores, quan així ho estableixi una norma legal.
3. De conciliació, mediació i arbitratge, sense perjudici de les
facultats atribuïdes a altres òrgans de les Administracions
Públiques i a altres òrgans instaurats pels sistemes de solució
de conflictes laborals gestionats per l’autonomia col·lectiva:
A) La conciliació i mediació en vagues i altres conflictes quan
aquesta sigui acceptada per les parts.
B) L’arbitratge en vagues i altres conflictes laborals, quan les
parts ho sol·licitin expressament, així com en les casos
legalment establerts.
Palma, 18 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 2495/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de protecció de la posidònia.
A dia d’avui el decret es troba en procés de tramitació tal
com marquen i obliguen els procediments d’elaboració de
normativa.
Actualment es troba al CES per informe preceptiu.

F) Cooperatives i altres fórmules d’economia social, així com
a les condicions de constitució de societats laborals, a excepció
que la respectiva legislació autonòmica disposi el contrari en el
seu àmbit d’aplicació.
G) Qualsevol altre àmbit on la vigilància s’encomani legalment
a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.
2. D’Assistència Tècnica:
A) Donar informació i assistència tècnica a les empreses.
B) Proporcionar informació i assistència tècnica als
treballadors i als seus representants, comunicant els resultats i
conseqüències de les actuacions inspectores, quan existeixi
denúncia, en els termes establerts en l’article 20.4 de la Llei
23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora dels Sistemes d’Inspecció
de Treball i Seguretat Social (BOE del 22), i indicant les vies
administratives o judicials per a la satisfacció dels seus drets,

Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 2496/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de protecció de la posidònia.
Sí. En casos d’emergència. En alguns casos en camps de
boies degudament autoritzats i utilitzant sistemes de baix
impacte.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 2497/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de protecció de la posidònia.
No està determinada encara. En cas d’assignar-se es farà,
com no pot ser d’altra manera, mitjançant la inclusió de la
partida corresponent en els pressupostos de la CAIB per a
2019, en el procés de tramitació es podran discutir aquests
aspectes.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 2498/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de protecció de la posidònia.
Encara no està tancat el procés de redacció, ja que el
document es troba en tramitació.
No obstant les al·legacions no es separen a l’hora de ser
acceptades per procedència geogràfica, de filiació o qualque
altra. De fet el volum físic d’al·legacions rebudes supera de
llarg les 1.000 pàgines, (si incloem els escrits conjunts i els
annexos als correus) les quals s’han revisat íntegrament.
S’han presentat les següents al·legacions i observacions:
- 177 aportacions rebudes via portal de participació
ciutadana.
- 36 aportacions via telemàtica a diferents correus de
l’Administració.
- 19 aportacions procedents d’organismes públics i
administracions.
- 74 aportacions per escrit presentades al registre des de
la resta d’entitats, associacions, particulars etc.
Les al·legacions, observacions i aportacions presentades
dins termini són un total de 246, si bé representen un nombre
molt més gran de ciutadans ja que en molts casos les
al·legacions es fan des d’una associació i fins i tot
administració que representa moltes persones i, en altres casos,
directament algunes d’aquestes associacions han presentat
escrits conjunts amb identificació de les persones a les que
representen, concretament és el cas de la Asociación de
Navegantes del Mediterráneo (ADN) que a través del seu
president varen traslladar sis escrits amb un total de 234 firmes
individuals, o de l’ONG Terraferida, que presenta un llistat de
1510 adhesions.
D’aquest manera encara que pel nombre d’al·legacions
rebudes (246) sembla que ha estat una participació inferior a la
del procés previ on es varen registrar 754 aportacions, aquest
no va ser el cas, ja que han participat devers 2.000 persones i
entitats.
No obstant en el moment que un canvi ja ha estat proposat
i analitzat (acceptat o no considerat) si torna a ser presentat ja
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sigui de manera idèntica o semblant per un altre participant,
directament no es considera, és a dir, s’apunta quantes vegades
s’ha demanat que es canviï cada punt.
Pels motius anteriors a l’informe d’al·legacions no es fa
referència als autors de les propostes acceptades, ja que no
seria operatiu, excepte en alguns casos i únicament per a
entitats públiques (públiques o privades) mai per a persones
físiques (LOPD). En els casos en què es fa una referència
concreta, això no suposa que sigui única o que siguin totes.
De la mateixa manera els canvis en el text no ens podem
explicar literalment (llevat d’excepcions molt concretes), en el
text de l’informe, per la qual cosa hem de recordar en el
veritable i vàlid informe relatiu als canvis en el text és el nou
esborrany, i el resultat real d’aquest procés es desprèn de la
comparació i diferències entre els dos documents. Cosa que es
podrà fer quan es disposi de l’esborrany una vegada tancat el
procés d’aportacions i informe preceptius.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2499/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a decret de protecció de la posidònia.
No. Cap. L’únic compromís és el mateix que amb tothom:
permetre i promoure una participació pública real, eficaç i
transparent mitjançant la qual puguin demanar les seves
reivindicacions.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 2500/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a illa d'Espalmador.
A nivell de Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca no té previst fer aquesta presa de contacte, si bé encara
no l’hem duta a terme.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 2503/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a embarcació de vigilància de la reserva marina Es
Freus.
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L’embarcació de vigilància de la Reserva Marina dels Freus
“ELS FREUS II” e es troba en perfectes condicions de
funcionament, tot i que en aquest moment és al varador per dur
a terme la revisió periòdica anual i pintar de patent antifouling
l’obra viva.
Mentre durin aquestes feines els guardes surten dos cops
per setmana amb la barca “POSIDONIA” del C.I.F. per
realitzar tasques d’inspecció pesquera per la reserva.
Els guardes de la reserva compten amb una embarcació
pròpia plenament operativa a dia d’avui.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 2504/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reserva marina Es Freus.
A l’any 2011 (7); 2012 (12); 2013 (8); 2014 (29); 2015
(12); 2016 (3); 2017 (2).
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 2507/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a TAC Formentera.
L’oferta seleccionada té un preu inferior al de licitació. No
obstant això, les condicions són les mateixes. Per tant, no
suposa cap risc per la qualitat ni per la seguretat de les
instal·lacions.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 2508/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a TAC Formentera.
L’activitat en el Servei del TAC de l’Hospital de
Formentera queda coberta amb els tècnics de raigs que
existeixen en l’actualitat.
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2509/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adoctrinament dels alumnes de primària per part
de l'Estat i el Govern Rajoy.
La Conselleria no ha rebut documentació del Govern
d’Espanya en relació al projecte esmentat. En tenir la
informació necessària podrem fer una valoració.
Palma, 11 d’abril de 2018
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 2510/18, presentada per la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a grau de direcció hotelera a les Illes Balears.
El procés que s’ha seguit per a la creació del Grau de
Direcció Hotelera Internacional (DHI) és el següent:
- El 29 de setembre de 2017, es va aprovar en Consell de
Govern de les Illes Balears, l’adscripció de l’Escola
Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears (EUHIB) a la
Universitat de les Illes Balears (UIB). Publicat al BOIB
núm. 120 de 30 de setembre de 2017.
- El 22 de setembre de 2017, el Consell de Direcció de la
Universitat de les Illes Balears va aprovar la composició
d’una Comissió d’Elaboració i Disseny del Pla d’Estudis
(CED) com estableix l’FOU 357 Acord Normatiu 10040
del 22 de novembre de 2011 en el seu article 3. Composta
per representants de diferents departaments de la UIB i
membres de l’EHIB, presidida per la directora gerent de
l’EHIB.
- D’octubre de 2017 a març de 2018 la CED ha treballat
en l’elaboració de la proposta de Memòria del Pla d’estudis
del grau en DHI, conjuntament amb el Servei Estadístic i
Qualitat Universitària (SEQUA) que ens han proporcionat
l’assessorament tècnic, material de suport i assessorament
normatiu.
- En març s’aprova, per unanimitat, la Memòria per a la
sol·licitud de verificació del Grau en DHI, al Consell de la
Direcció de l’EHIB, màxim òrgan jeràrquic del centre, tal
com marquen els Estatuts del Consorci Escola d’Hostaleria
de les Illes Balears, en el seu article 18.
- En març, s’aprova la Memòria per a la sol·licitud de
verificació del Grau en DHI al Consell de Direcció de la
UIB.
- El 21 de març de 2018 s’aprova l’esmentada memòria
per part del Consell del Govern de la UIB.
- El 22 de març s’envia la proposta aprovada a l’Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) que és un organisme autònom, adscrit al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i actualment
s’està en espera de resposta.
Per tant, en aquests moment, ja s’han dut a terme totes les
accions encomanades en aquest punt i s’està a l’espera de
resposta per part de l’ANECA.
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Palma, 10 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 2525/18, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centres de salut i unitats
bàsiques que té previst iniciar la Conselleria de Salut
durant el 2018.
Centres de Salut: CS Artà, CS Bons Aires, CS Pollença, CS
Santa Ponça, CS Es Banyer (si l’Ajuntament facilita el solar).
Unitats Bàsiques: UBS Cala Rajada, UBS Calonge, UBS
Montuïri, UBS Sant Llorenç, UBS Sant Joan.
Palma, 17 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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directe a l’Estació Intermodal de Palma, alhora que també una
nova connexió a l’Hospital de Son Llàtzer per als municipis de
Costitx, Sencelles i Santa Eugènia. Bona prova de l’acollida
que ha rebut la nova línia és el creixement en l’ús del transport
públic als pobles on ofereix el servei d’aquesta línia, la qual
cosa va fer necessària la incorporació a la flota d’un vehicle de
major capacitat per fer front a puntes de demanda abans
inexistents a les antigues L311 i L312. Concretament, la línia
310 ha transportat 49.024 viatgers durant el 2017, el que
representa un 79% més d’usuaris que es van moure amb les
L311 i la L312 durant tot el 2016 (21.478 i 5.947
respectivament).
Aquest èxit es basa, entre d’altres, en el confort de viatjar
a Palma de manera ràpida i el més fiable possible, sense
necessitat d’haver de transbordar amb cap altra mitjà de
transport públic. Mantenir la rapidesa i la fiabilitat horària
passa per seleccionar una ruta que equilibri la cobertura
territorial de les parades i la velocitat comercial de la línia,
alhora que no posi en risc el compliment dels descansos
reglamentaris dels xofers ni els horaris de serveis directament
connectats amb la L310 a Inca (cal senyalar que els mateixos
vehicles i xofers que present servei a la línia 310 també ho fan
a la línia 331 entre Inca i Mancor).

Ordre de Publicació
BJ)
A les Preguntes RGE núm. 2761/18 i 2762/18,
presentades pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a atorgament de les
condecoracions amb la Medalla al Mèrit Policial a policies
locals de Menorca (1 i 2).
Les condecoracions amb la Medalla la Mèrit Policial
atorgades a diferents policies locals de Menorca varen ser
proposades a la Direcció General d’Emergències i Interior pels
respectius batlles/ses i caps de la policia local, els quals,
prèviament, havien informat positivament sobre el seu
atorgament. Així, i d’acord amb el Decret 28/2015, de 30
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, es va constituir la
Comissió de Premis i Condecoracions, amb el corresponent
ponent i contraponent, que va elevar la proposta de concessió
a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques que,
finalment, acordà la concessió de les condecoracions.
La instrucció dels expedients s’ha realitzat d’acord al
procediment previst al Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears.
Palma, 18 d’abril de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 2767/18, presentada per la
diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aturada a Son Llàtzer del
bus de la línia 310.
La línia 310 Inca-Sencelles-Palma inicià el seu recorregut
el mes de gener de 2017. El servei ha significat un nou accés

Parada actual
La parada actual es troba a l’entrada del recinte de
l’Hospital Son Llàtzer. La distància de recorregut a peu fins a
l’entrada principal és de 290 m. Apropar la parada a l’edifici
suposaria perllongar l’itinerari per l’interior del recinte de
l’Hospital de Son Llàtzer malmetent l’objectiu de mantenir la
rapidesa i la fiabilitat horària de la línia. D’aquesta manera la
mesura seria contradictòria amb el que determina el Pla insular
de serveis de transport regular de viatgers per carretera de
Mallorca (PISTRVC) com a objectiu específic 1 “reduir la
diferència de temps de trajecte entre cotxe i bus”.
Els busos que tenen parada davant l’entrada de consultes
externes corresponen a línies de l’EMT, i responen a objectius
i planificacions diferents als que defineixen els recorreguts dels
busos interurbans de la xarxa TIB.
Actuacions de millora
El Consorci de Transports de Mallorca es va comprometre
a realitzar unes millores en la parada actual. D’aquesta manera
s’ha millorat l’accessibilitat al trajecte de 280 metres que
separa la parada actual de l’accés al centre hospitalari
(consultes externes). Les obres, que van concloure a finals de
gener, van consistir en l’habilitació d’un nou pas de vianants
accessible mitjançant rampes (rebaix de voravies) i en el
desplaçament de senyals verticals per tal de garantir els 1,50
metres d’amplada a les voravies.
D’altra banda està previst que, abans de l’estiu, s’instal·li
una marquesina amb bans i recolzament isquiàtic a la parada
actual, que millorarà ostensiblement les condicions de confort
en l’espera del bus.
Palma, 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

7820

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 2787/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pensions no contributives.
A la darrera nòmina generada, la de març de 2018, hi
figuren 7.943 pensionistes.
Palma, 18 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 2788/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a complement de pensions no
contributives.
A data 9 de març de 2018 no s’havia abonat cap ajuda
complementària de pensió no contributiva.
El termini per presentar anualment sol·licituds ve regulat
pel Decret 42/2016, de 15 de juliol, pel qual es crea l’ajut
econòmic de caràcter social, complementari de les pensions no
contributives. Concretament, l’article 9 del decret determina
que les sol·licituds es poden presentar entre l’1 i el 31 de març
de cada any.
Una vegada recollides les sol·licituds, s’estudia la
documentació aportada pels sol·licitants per tal de determinar
si tenen o no dret a percebre el complement.
Es calcula que a principis de maig s’hauran revistat els
expedients i es podrà generar la nòmina del complement de
PNC, per abonar-ho el mes de juny de 2018.
Informem que, a dia 13 d’abril, la Renda Social Garantida
complementa la PNC a 4321 persones.
Palma, 18 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 2789/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a import del complement de
pensions no contributives 2017.
El 2017 s’ha destinat un total de 1.444.100,00€.
Informem que la Renda Social Garantida, al llarg de 2017,
ha destinat un total de 3.385.064,51€ a complementar les
pensions no contributives.
Palma, 18 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 2790/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a import del complement de
pensions no contributives 2018.
Com a conseqüència del que s’argumenta a la pregunta
RGE 2788/18, encara no s’ha destinat cap import al pagament
del complement.
Informem que la Renda Social Garantida, al llarg de 2018,
ha destinat un total de 1.702.294,80€ a complementar les
pensions no contributives.
Palma, 18 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 2791/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a dades de FISIB/IDISPA.
Subprograma estatal de formació:
1. Contractes Predoctorals de Formació en Investigació en
Salut
1A. Contractes PFIS: contractes predoctorals de formació
en investigació en salut: FI17/00333
2. Contractes Miguel Servet
2A. Contractes Miguel Servet tipo I
CP17/00017
CP17/00117
CP17/00188
2B. Contractes Miguel Servet tipo II
CPII17/00005
CPII17/00017
3. Contractes Sara Borrell
CD17/00068
CD17/00123
CD17/00187
4. Contractes per la intensificació de l’activitat investigadora
al Sistema Nacional de Salut
INT17/00020
INT17/00101
Subprograma estatal de mobilitat
1. Ajudes per la mobilitat del personal investigador
1A. Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del
SNS (M-BAE)
BA17/00034
Subprograma estatal de generació del coneixement
1. Projectes d’investigació en salut
1A. Projectes d’investigació en salut (FIS)
PI17/00194
PI17/00431
PI17/00525
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PI17/00568
PI17/00618
PI17/00805
PI17/00851
PI17/01072
PI17/01132
PI17/01303
PI17/01605
PI17/01631
PI17/01751
PI17/02047
PI17/02060
PI17/02108
PI17/02180
1B. Projectes de desenvolupament tecnològic en salut
(DTS)
DTS17/00189
Palma, 17 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4411/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, sobre els protocols
interinstitucionals d'actuació contra el maltractament i
l'abús infantil, del programa BALORA i de les tasques
formatives que està realitzat a l'àmbit educatiu i de
protecció de menors.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
acordi la compareixença de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia acordi la compareixença
del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar
sobre els temes indicats a l'enunciat.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 4413/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
d'Educació i Universitat, sobre les contradiccions
observades entre les seves declaracions en el Ple de 7 de
maig i les efectuades pel Fiscal de Menors a la Comissió
d'Educació de 22 de març d'enguany respecte del conveni
i el protocol d'actuació en els casos d'assetjament de
menors a centres educatius.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, conformement amb l'article 183.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que acordi la compareixença urgent del conseller
d'Educació i Universitat davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 17106/17.

Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4412/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença del conseller de Treball,
Comerç i Indústria, sobre la situació de l'estat dels comptes
relatius als cursos de formació ocupacionals a Eivissa que
han provocat la dimissió de l'exprimer tinent de batle de
l'Ajuntament d'Eivissa i sobre l'estat dels comptes relatius
a la gestió que ha realitzat el Servei d'Ocupació de les Illes
Balears dels fons estructurals i d'inversió europeus al llarg
de la darrera dècada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, resta assabentada del contingut de l'escrit
escrit RGE núm. 4532/18, presentat pel Grup Parlamentari
Mixt, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a la posada en marxa del Programa de
Cooperació Territorial PROEDUCAR a l'àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

7822

BOPIB núm. 142 - 18 de maig de 2018
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

Retirada de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 15215/17.

Designació dels diputats i les diputades encarregats de
defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei
RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, resta assabentada del contingut de l'escrit
escrit RGE núm. 4304/18, presentat pel diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la pregunta esmentada, relativa a eliminació dels
llots procedents de la depuradora de Ferreries.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb la
Junta de Portaveus, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta
de dia 16 de maig de 2018, conformement amb l'establert a
l'article 186 del Reglament de la cambra, acorda d'encomanar
la defensa en el Congrés dels Diputats de la proposició de llei
esmentada als diputats següents:
1. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.
2. Enric Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari
Socialista.
3. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular.

Ordre de Publicació
C)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4387/18 i 4386/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pels diputats Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i
Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatives a accions per potenciar i promoure el
producte autòcton i emblemàtic de les Illes Balears i a mesures
davant l'abocament de fuel, incloses a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 15 de maig de 2018, per les preguntes
RGE núm. 4530/18 i 4531/18, relatives a col·laboració del
Govern en l'urbanisme a la carta i a ofensiva contra la llibertat
d'expressió, respectivament.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre a la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, es dóna per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4316/18, presentat pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, mitjançant el qual es comunica que la
diputada Marta Maicas i Ortiz passarà a formar part de la
Diputació Permanent com a membre titular, en substitució del
diputat Carlos Saura i León.

D)

Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la
Proposició no de llei RGE núm. 4072/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, havent advertit un error en l'òrgan de
tramitació de la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a dret a ser atesos a les oficines del SOIB més properes al
domicili, acorda que sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia en comptes de davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Nomenament del delegat de protecció de dades del
Parlament de les Illes Balears i modificació de l'Ordre de
nomenament del Comitè de Seguretat del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2018, acorda, conformement amb els articles 37
a 39 del Reglament 2016/679, de 27 d’abril, del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones
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físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades, relatius a la designació, la
posició dins l’organització administrativa i les funcions del
delegat de protecció de dades, acorda nomenar el lletrat Gabriel
Payeras Muntaner delegat de protecció de dades del Parlament
de les Illes Balears.
Així mateix, acorda de modificar l’acord de la Mesa de 7 de
juny de 2017 relatiu a l’Ordre de nomenament del Comitè de
Seguretat de Parlament de les Illes Balears, publicat al BOPIB
núm. 99, de 9 de juny de 2017, en el sentit d’incloure-hi, entre
la resta de membres d’aquest comitè, Gabriel Payeras
Muntaner.
Palma, a 16 de maig de 2018
El vicepresident primer del Parlament
en funcions de president
Vicenç Thomàs i Mulet
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