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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2018, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5366/18, 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, amb l'esmena RGE
núm. 5906/18, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i les
administracions beneficiàries del fons de l’Impost de Turisme
Sostenible a accelerar l’execució dels projectes aprovats per la
Comissió de Turisme Sostenible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar i promoure, en el període de 15 dies, una
campanya anual d'informació en format plurilingüe amb la
finalitat de divulgar la destinació dels fons recaptats a cadascun
dels exercicis recaptatoris, posant a disposició de tots i
cadascun dels establiments obligats a recaptar l'Impost de
Turisme Sostenible i que figuren a la Llei 2/2016, de 20 de
març, de l'impost sobre estades turístiques i de mesures
d'impuls del turisme sostenible, el material necessari per dur a
terme aquesta tasca divulgativa.

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell.
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4511/18, relativa a anunci del final de la
banda terrorista ETA, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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 es continuïn jutjant, condemnant, si
escau, i que les condemnes es compleixin sense impunitat.

Vuitè. 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 han permès derrotar ETA.

A la seu del Parlament, 12 de juny 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
5 de juny de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14858/17, relativa a celebració del
quarantè aniversari de la Constitució Espanyola, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar les mesures necessàries per a la celebració, el 6 de
desembre de 2018, del “Quarantè Aniversari de la Constitució
Espanyola de 1978”, promovent i donant suport tant a activitats
pròpies per a tal fi com a les que realitzin les Corts Generals,
les institucions, les organitzacions, les universitats i els centres
educatius, així com les associacions que representin la societat
civil en general.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805906
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805906
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-142.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-142.pdf#page=55
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2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva adhesió
als actes commemoratius que promouen i coordinen les Corts
Generals per a la celebració, el 6 de desembre de 2018, del
“Quarantè Aniversari de la Constitució Espanyola de 1978”,
conformement amb l'acordat en la reunió de Meses conjuntes
del Congrés i del Senat el passat 20 de setembre de 2017.

3. A tal fi, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a participar en aquests actes, així com a
assumir el compromís de realitzar, en l'ús de les seves
competències, les activitats que es considerin oportunes,
cercant la participació de tots els ciutadans.

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell.
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2018, debaté la InterpelAlació 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.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sandra Fernández i
Herranz 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.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de juny de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 5451/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació
dels reglaments que preveu la Llei d'habitatge, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

B) RGE núm. 5446/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport del Govern a un
pròfug de la justícia, que contestà la consellera de Presidència.

C) RGE núm. 5440/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llegat en depuració
d'aigua, que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca.

D) RGE núm. 5448/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les
companyies quant a les conseqüències de l'aplicació del
descompte del 75%, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

E) RGE núm. 5445/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Platja de Palma, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.

F) RGE núm. 5450/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern
en relació amb un possible finançament del PSIB-PSOE, que
contestà la consellera de Presidència.

G) RGE núm. 5447/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de garantia de
demora, que contestà la consellera de Salut.

H) RGE núm. 5449/18, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios per
alumne, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

I) RGE núm. 5806/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a posició davant el
nou govern de l'Estat en relació amb els temes estratègics per
a les Illes, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

J) RGE núm. 5438/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nou REIB, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

K) RGE núm. 5408/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a polítiques de transport
marítim, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

L) RGE núm. 5807/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a defensa dels
interessos de Balears, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.

M) RGE núm. 5810/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals de l'Estat, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-142.pdf#page=41
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-145.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-145.pdf#page=71
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-145.pdf#page=71
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2018, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.
5366/18, 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,
amb el resultat següent: vots emesos 57, vots a favor 26, vots
en contra 31 i abstencions 0.

Palma, a 27 de juny de 2018.
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2018, rebutjà els Punts 8 i 9 de la Proposició no de
llei RGE núm. 4511/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a anunci del final de la banda terrorista ETA, amb el
resultat següent: 
• Punt 8: vots emesos 57, vots a favor 21, vots en contra 34

i abstencions 2.
• Punt 9: vots emesos 57, vots a favor 21, vots en contra 33

i abstencions 3.

Palma, a 27 de juny de 2018.
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5442 i 5443/18.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia  5 de juny de 2018, decaigueren les preguntes esmentades,
presentades pel diputat Aitor Morrás i Alzugaray i la diputada
marta maicas i Ortiz, ambdós del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relatives a servei d'habitatge desocupat i a
pacients amb dolor crònic, a causa de l'absència dels diputats
esmentats.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. DIPUTACIÓ PERMANENT

2.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries per

tal que la Comissió no permanent sobre l’auditoria del
deute pugui dur a terme el seu pla de treball, sol·licitades
per quinze diputats dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i Socialista (RGE núm.
6540/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 27 de juny de 2018, acorda, per 11
vots a favor, cap en contra i 7 abstencions, de convocar
sessions extraordinàries, que seran fixades oportunament, per
tal que la Comissió no permanent sobre l’auditoria del deute
pugui dur a terme el seu pla de treball.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada per trenta-dos diputats dels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, Podem Illes Balears i Mixt (RGE núm. 6561/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 27 de juny de 2018, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

1. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei 
RGE núm. 2953/18, presentada pels grups parlamentaris
Mixt i Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la
Constitució espanyola als efectes que l’illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l’illa
d’Eivissa.
2. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, de 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.
3. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 4406/18, presentada per tots els grups
parlamentaris, de protecció de la mar Mediterrània sota
jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=27
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-142.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-144.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=171
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=171
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=172
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-136.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-138.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-142.pdf#page=38
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Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada per catorze diputats dels Grups Parlamentaris
Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (RGE
núm. 6774/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 27 de juny de 2018, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:

1. RGE núm. 6764/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
problemes que genera a Santa Eulària del Riu la
depuradora.
2. RGE núm. 6765/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei reguladora del
lloguer turístic.
3. RGE núm. 6766/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptació de l'educació a les necessitats dels alumnes.
4. RGE núm. 6767/18, del diputat  Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oposicions
a la CAIB.
5. RGE núm. 6768/18, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del  Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament del protocol de carreteres.
6. RGE núm. 6769/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per fer front a l'ocupació il·legal d'habitatges.
7. RGE núm. 6747/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a traspàs de competències.
8. RGE núm. 6771/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a IES i CEIP a Son Ferriol.
9. RGE núm. 6746/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a saturació a les Illes.
10. RGE núm. 6770/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma
laboral.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada per dotze diputats dels grups parlamentaris
Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt (RGE núm.
6776/18).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la quarta sessió de dia 27 de juny de 2018, acorda, per

assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple:

1. RGE núm. 6759/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
del Govern a Menorca en relació amb els equipaments
culturals de l'illa.
2. RGE núm. 6763/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
pacients amb dolor crònic.
3. RGE núm. 6762/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a servei
nocturn de tren els caps de setmana.
4. RGE núm. 6761/18, del diputat  Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a llei d'habitatge.
5. RGE núm. 6758/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del 
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla integral de formació
professional de les Illes Balears.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació dels dies necessaris per tal que la Comissió

no permanent sobre l'auditoria del deute pugui dur a terme
el seu pla de treball (escrit RGE núm. 6540/18).
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 27 de juny de 2018, conformement amb l'establert
als articles 66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l’acord adoptat
per la Diputació Permanent del dia de la data, acorda d'habilitar
els dies necessaris perquè la Comissió no permanent sobre
l’auditoria del deute pugui dur a terme el seu pla de treball.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Habilitació de dia 27 de juny de 2018 per tal de dur a

terme les sessions plenàries extraordinàries sol·licitades
mitjançant els escrits RGE núm. 6561/18, 6774/18 i 6776/18.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 27 de juny de 2018, conformement amb l'establert
als articles 66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=69
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=69
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=69
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=69


8314 BOPIB núm. 148 -  27 de juny de 2018

per les sessions de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de les sessions plenàries extraordinàries abans
esmentades, acorda d'habilitar dia 27 de juny de 2018 per tal
que es pugui procedir a la celebració de les sessions de què es
tracta.

Palma, a 27 de juny de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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