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

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears perquè avancin cap a un
model policial propi de les Illes Balears que, mitjançant el
correcte finançament i una millor coordinació entre els
diferents cossos de policies, permeti dotar-los adequadament
perquè puguin realitzar millor la seva feina, dignificant les
condicions en què desenvolupen el seu treball.
A la seu del Parlament, 18 de setembre de 2018
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió d'd'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de setembre
de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3100/18, relativa a l'execució del projecte del
Centre d'Interpretació de la Reserva de la Biosfera de
Menorca a S'Enclusa, amb l'esmena RGE núm. 9920/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar compliment, abans del 31 de desembre de 2018, al
protocol d’intencions signat dia 3 de desembre de 2015 entre
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Govern
de les Illes Balears, per tal de garantir el finançament del
Centre d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera de
S’Enclusa.
A la seu del Parlament, 18 de setembre de 2018
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió d'd'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de setembre
de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3113/18, relativa a millorar la seguretat ciutadana
a les Illes Balears i avançar cap a un model propi de policia,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració de
l’Estat a una millora immediata en inversions per fer front a la
situació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat pel que fa
a la dotació d’efectius i de mitjans, i al manteniment de les
seves infraestructures, que a dia d’avui són completament
insuficients per poder atendre les necessitats de protecció de la
ciutadania que tenen les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració de
l’Estat a modificar la Llei de sostenibilitat i racionalització de
l’administració local, que dificulta la dotació i l’estabilització
de les plantilles de policia local per tal d’adequar-les a les
necessitats reals dels nostres municipis.
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Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6013/18, relativa a un marc que possibiliti l'espai comunicatiu
en català, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a complir les disposicions de la Carta Europea en matèria de
televisions transfrontereres i a assegurar la recepció dels
mitjans de comunicació en català d’arreu del territori, la creació
de mitjans compartits i la coordinació institucional.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a assignar un nou múltiplex i ampliar l’espai radiofònic a
cadascuna de les comunitats autònomes que tenen el català com
a llengua cooficial, per fer possible la reciprocitat entre els
mitjans audiovisuals públics d’aquests territoris, i que l’emissió
es realitzi amb un nivell acceptable de qualitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar les normatives actuals en el sentit d’adequar els
espais comunicacionals de TDT a la realitat plurilingüística de
l’Estat espanyol, sense segmentar o separar comunitats d’una
mateixa llengua.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, en exercici de les seves competències, propiciï i possibiliti
la creació d’un organisme que agrupi els mitjans audiovisuals
de titularitat pública d’arreu del territori de parla catalana
perquè actuï de manera solidària en defensa dels interessos de
la comunitat lingüística.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir aquests acords i a treballar amb el Govern de
l’Estat per aconseguir els objectius plantejats.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar amb la Generalitat Valenciana amb
l’objectiu d’implementar la reciprocitat de les emissions dels
respectius canals públics de ràdio i televisió, IB3 i À Punt. I, en
la mesura que el Govern de l’Estat tregui les barreres actuals a
la reciprocitat i a l’emissió més enllà del territori de cada
comunitat autònoma, a treballar activament per garantir un
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espai comunicatiu en llengua catalana compartit almenys a tots
els territoris que la tenen com a llengua pròpia.
A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2018
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de setembre de 2018, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 6622/18, relativa a
habilitació dels aeroports d'Eivissa i Menorca d'un nou accés
al control de seguretat, amb l'esmena RGE núm. 10209/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Juli Dalmau i de Mata
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 27 de setembre de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6669/18, relativa a equiparació del complement salarial, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern d’Espanya l’equiparació del
compliment de residència dels docents de les Illes Balears al
dels docents que treballen a les Illes Canàries.

D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment que, mitjançant l’empresa pública AENA, estudiï el
temps de pas mitjà i les puntes màximes de demora als accessos
als controls de seguretat dels aeroports de les Illes Balears en
els mesos de major afluència turística per tal de revisar els
processos actuals i afavorir que tots els usuaris puguin resoldre
el pas pels controls de seguretat de la manera més confortable
i eficient possible, d’acord amb els objectius de qualitat que
són d’esperar en un servei públic com el que els aeroports han
d’oferir.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a augmentar la partida pressupostària per a Balears per tal de
facilitar l’increment necessari a la partida d’Educació per
eliminar aquesta discriminació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a incloure aquesta qüestió dins
el REB o bé dins el nou model de finançament autonòmic per
tal que en un futur no depengui dels pressuposts estatals.
A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2018
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Juli Dalmau i de Mata

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
10127/17, relativa a desplegament del projecte de recerca
integrador per a la millora de l'educació elaborat per l'IRIE,
amb l'esmena RGE núm. 10212/18, i quedà aprovada la
següent:

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2018,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7444/18, relativa a suport a la formació professional i a la
implantació de nous cicles d'FP a l'illa de Formentera, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
G)

RESOLUCIÓ
El Parlament de les Illes Balears:
E)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir potenciant l’IAQSE com a eina d’anàlisi i
d’avaluació del sistema educatiu de les Illes Balears per poder
tenir la informació acurada i necessària per poder prendre les
mesures polítiques i pedagògiques necessàries per avançar en
la reducció del fracàs escolar.
A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari en funcions de la comissió

1. Constata la importància del fet que el Govern de les Illes
Balears estigui apostant per l'ampliació qualitativa i
quantitativa de la formació professional en totes les seves
modalitats, establint uns objectius adequats a la realitat
econòmica i social de la nostra comunitat per lluitar contra
l'abandonament escolar prematur, promoure la formació
professional continuada al llarg de la vida laboral, l'increment
de la competitivitat de tots els sectors econòmics i, així mateix,
la capacitació i les condicions laborals dels treballadors i les
treballadores de les Illes.
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2. Insta el Govern de les Illes Balears a constituir una mesa de
negociació amb la participació, entre d'altres, del Consell
Insular de Formentera, el Consell Escolar de Formentera, l'IES
Marc Ferrer i els agents socials i econòmics presents a l'illa, als
efectes de definir el mapa d'oferta de formació professional
inicial per a Formentera abans de la finalització del present any,
de forma que sigui efectiu per al curs 2019-2020.

G) RGE núm. 9976/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
sobre la internalització del personal dels serveis informatius.

3. Insta el Govern de les Illes Balears a dotar per al pressupost
autonòmic de 2019, la partida escaient per executar el projecte
de construcció de quatre noves aules a l'IES Marc Ferrer com
únic centre autoritzat a l'illa de Formentera que imparteix
formació professional inicial i a la vegada formació
professional per a l'ocupació.

I) RGE núm. 9983/18, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a premis de periodisme
Infermeria Visible.

A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2018
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

H) RGE núm. 9982/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a mesures per
evitar insults i amenaces a les xarxes.

J) RGE núm. 9984/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció de l'art i la
cultura de les Illes.
K) RGE núm. 9981/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a falsos
autònoms.
L) RGE núm. 9985/18, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció audiovisual
promoguda per l'ens IB3.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de setembre de 2018, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació, que foren contestades pel director
general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
A) RGE núm. 9968/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats en la
programació de la nova temporada.
B) RGE núm. 9969/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació de
treballadors a IB3.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10126/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la col·laboració amb
l'escola concertada, amb el resultat següent: vots emesos 12,
vots a favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C) RGE núm. 9975/18, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs del
Consell Assessor de Continguts i Programació adreçats a
definir un nou model per a IB3.
D) RGE núm. 9978/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la feina del
Consell Assessor.
E) RGE núm. 9979/18, del diputat Antoni Reus i Darder, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a graella de
programació.
F) RGE núm. 9980/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estudi sobre
la internalització.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2018,
rebutjà els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
10127/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplegament del projecte de recerca integrador per a la millora
de l'educació elaborat per l'IRIE, amb el resultat següent: vots
emesos 10, vots a favor 2, vots en contra 7 i abstencions 1.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de setembre de 2018, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d'atenció primària de les
Illes Balears, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a
favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

A la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute a les
Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2018, tengué lloc la compareixença del Sr.
Carlos Sánchez i Mato, regidor de l'Ajuntament de Madrid, qui
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

D)

Elecció de secretària de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de setembre de 2018, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en contra 5 i
abstencions 5.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018,
d'acord amb l'article 43.3 del Reglament de la cambra, procedí
a l'elecció del càrrec de secretària, i en resultà elegida la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, amb el resultat següent:

Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

•
•

Vots a favor de la diputada María Antònia Sureda i
Martí: 5
Vots a favor de la diputada Marta Maicas i Ortiz: 7.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2018,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10128/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedició i entrega de títols
acadèmics oficials amb l'adequada agilitat, amb el resultat
següent: vots emesos 11, vots a favor 3, vots en contra 7 i
abstencions 1.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença del rector de la Universitat de
les Illes Balears sobre diversos temes relatius a la
Universitat (RGE núm. 17123/17).
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de setembre de 2018,
acordà, per assentiment, de recaptar la compareixença del
rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d'informar
sobre el tema indicat.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Carlos Sánchez i Mato, regidor
de l'Ajuntament de Madrid, davant la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute a les Illes Balears,
sobre la seva visió i opinions en la matèria pròpia de la
comissió, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb el seu àmbit d'actuació.

C)
Elecció de president de la Comissió de Turisme del
Parlament de les Illes Balears.
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de setembre de 2018, d'acord amb l'article
40 del Reglament de la cambra, procedí a l'elecció del càrrec de
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president, i en resultà elegit el diputat Juli Dalmau i de Mata,
del Grup Parlamentari Socialista, per 6 vots a favor i 7 vots en
blanc.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Acord de compareixença de la vicepresidenta i
consellera d'Innovació, Recerca i Turisme sobre la taula de
preus per comprar places per a ús turístic (RGE núm.
6955/18).
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Ordre de Publicació

G)
Acord de compareixença del conseller d'Educació i
Universitat sobre les contradiccions entre les seves
declaracions i les del Fiscal de Menors respecte del conveni
i protocol d'actuació en els casos d'assetjament a menors a
centres educatius (RGE núm. 4413/18).
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2018,
acordà, per 9 vots a favor i 1 abstenció, de recaptar la
compareixença del conseller d'Educació i Universitat, per tal
d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de setembre de 2018, acordà, per
unanimitat, de recaptar la compareixença de la vicepresidenta
i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per tal d'informar
sobre el tema indicat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
Acord de compareixença de la consellera de Cultura,
Participació i Esports sobre el finançament que rep l'Obra
Cultural Balear per part de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (RGE núm. 327/18).
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2018,
acordà, per 8 vots a favor i 2 abstencions, de recaptar la
compareixença de la consellera de Cultura, Participació i
Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Acord de compareixença del fiscal de Menors Sr. José
Díaz Cappa sobre la situació general dels menors en els
centres educatius de les Illes Balears (RGE núm. 3071/18).
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2018,
acordà, per 9 vots a favor i 1 vot en contra, de recaptar la
compareixença del fiscal de Menors Sr. José Díaz Cappa, per
tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'octubre de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 10528/18, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, de
mesures de protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany,
pel procediment d'urgència.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
Conformement amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i Mixt presenten,
pel procediment d'urgència la proposició de llei següent.
Motivació del procediment d'urgència: L’aposta decidida per
desenvolupar polítiques sostenibles potenciant la recuperació
i la protecció dels actius naturals del Port de Sant Antoni, fet
que compta amb la voluntat social i política per assolir un
municipi sostenible i respectuós amb el seu medi natural, fa que
sigui urgent el debat i, si n’és el cas, l'aprovació per la via
d’urgència de la proposició de llei presentada, perquè la seva
entrada en vigor sigui una realitat el 2019.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES DE
PROTECCIÓ DE LA BADIA DE SANT ANTONI DE
PORTMANY
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El municipi eivissenc de Sant Antoni de Pormany ha fet una
decidida aposta per desenvolupar polítiques sostenibles
potenciant la recuperació i la protecció dels seus actius
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naturals. Per assolir aquest objectiu, existeix una comunió
social i institucional que pretén impulsar les activitats
esportives i turístiques de la badia de Portmany i convertir-la en
el seu pulmó econòmic.
Emmarcat dins d'aquesta voluntat d’aconseguir un model
futur de ciutat sostenible, des del Consistori s'ha confeccionat
un 'Pla Estratègic de Sant Antoni de Portmany 2016-2030' que
neix fruit de la col·laboració política i ciutadana, i és resultat
d’una feina conjunta entre els representants polítics i tècnics de
les diferents administracions, amb competències a les Illes
Balears, i els representants del teixit social i econòmic del
municipi.
En aquest sentit, el Pla Estratègic fixa, clarament, la badia
de Portmany com un punt valorat de forma positiva, un espai
turístic únic a l’illa d’Eivissa, i estableix la necessitat d’incloure
mesures de millora en estètica, seguretat i mobilitat com actiu
turístic diferenciat, el que topa amb l’ús comercial del seu port.
La defensa d'unes activitats turístiques sostenibles i d'uns
valors paisatgístics, mediambientals i culturals, esdevenen els
principals eixos d’actuació de present i de futur a les diferents
institucions de les Illes Balears. Seguint aquesta línia, des del
poble s’està treballant per potenciar mitjans de transport
alternatius per minorar el cost ambiental, i adaptats a les
necessitats de les persones i l’entorn, i assolir, així, nivells
òptims de qualitat ambiental. Un exemple és la limitació de
l’accés en cotxe a la platja de Cala Salada, experiència pionera
a l’illa d’Eivissa com primera platja connectada, per reduir el
col·lapse de cotxes i potenciar el transport públic, a més de
cobrir el trajecte amb una línia de vaixell des del port de Sant
Antoni.
Aquesta voluntat social i política d’assolir un municipi
sostenible i respectuós amb el seu medi natural es va veure
reflectida el dia 30 de març de 2017 amb l’aprovació d’una
declaració institucional al Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany per “instar el Consell Insular d'Eivissa i el Govern
balear a tenir en compte la petició unànime del consistori de
Sant Antoni de Portmany respecte del port de Sant Antoni de
Portmany: Consolidar el port de Sant Antoni de Portmany com
un port essencialment esportiu, pesquer, lúdic i turístic lliure de
transport de mercaderies; fent possible compatibilitzar al tràfic
exclusiu de passatgers i l'arribada de creuers, sempre que no
s'hagin de realitzar noves instal·lacions o ampliar les existents
(llevat de boies de fondeig en cas necessari). Realitzar un pla
especial d'usos del port de Sant Antoni de Portmany tenint en
compte aquesta petició”.
Cal destacar també que aquesta iniciativa compta amb el
suport de la màxima institució insular, el Consell d’Eivissa, on
paral·lelament es va aprovar el dia 26 d’abril de 2017 una
declaració institucional que insta a respectar la postura del
municipi portmanyí de considerar el port lliure de transport de
mercaderies i recuperar la badia “com el punt dinamitzador i
integrador de la seva activitat diària i posant en valor les seves
característiques úniques", tot sense perjudici de fer possible
compatibilitzar-hi el trànsit exclusiu de passatgers i l'arribada
de creuers, promovent la declaració de Port Schengen, si n'és
el cas.
Així doncs, és important ressaltar que permetre la rebuda de
mercaderies i vehicles pot perjudicar mediambientalment

aquest espai natural i afectar el valor turístic i esportiu
diferenciador del poble.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears modificat per la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix la competència
exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
matèria de transport marítim entre ports o punts de la comunitat
autònoma, sense connexió amb altres ports o punts d'altres
àmbits territorials (article 30.6) així com en matèria de ports,
no qualificats d'interès general per l'Estat (article 30.5).
L'article 14.1. b) de la Llei 11/2010, de 2 de novembre
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, declara
d'interès estratègic la instal·lació portuària del Port de Sant
Antoni per al transport marítim regular interinsular.
El Pla Director Sectorial de Transport de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 41/2006, de
28 d'abril, recull explícitament el caràcter comercial del Port de
Sant Antoni, per tant, la seva aptitud per rebre el transport de
passatgers, entenent inclosos els vehicles del passatge, en els
termes previstos en la legislació estatal i autonòmica.
L'article 17 de la Llei 10/2005, de ports de les Illes Balears,
estableix entre els principis de planificació i ordenació dels
ports la necessitat de procurar la seva connexió i integració en
l'entorn urbà i la creació de les condicions adequades per al
desenvolupament eficaç de les activitats portuàries.
En els últims anys s'ha detectat un increment considerable
del trànsit de vehicles que desembarquen en el Port de Sant
Antoni de Portmany, que no resulta compatible amb la
capacitat de la xarxa viària existent al voltant de la zona
portuària, la qual cosa provoca considerables impactes negatius
en la qualitat ambiental per als residents i per als visitants
d'aquest nucli urbà turístic de primer ordre.
Aquest fet justifica la necessitat de delimitar la declaració
d'interès estratègic d'aquesta instal·lació portuària amb la
finalitat de no contribuir, en tant que sigui possible, a la
saturació del trànsit rodat existent tant a Sant Antoni de
Portmany com a la resta del territori insular, sempre limitat.
Aquesta llei s’estructura en tres articles, una disposició
derogatòria i dues finals.
Article 1
El Port de Sant Antoni no té activitat comercial. En
conseqüència, l’entrada de mercaderies i vehicles de quatre o
més rodes a l’illa d’Eivissa s’ha de dur a terme través del Port
de la ciutat d’Eivissa.
Article 2
El Port de Sant Antoni té la consideració de port esportiu,
pesquer o mixt, d’acord amb la classificació que conté la lletra
c) de l’article 10 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de
les Illes Balears.
Article 3
El Pla Director Sectorial de Transport de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat mitjançant Decret
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Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

41/2006, de 28 d’abril, s’ha de modificar per donar compliment
a les previsions que es contenen en els articles anteriors.
Així mateix, aquestes previsions s’han de tenir en compte
per a l’elaboració del Pla General de Ports, que es regula en els
articles 8 i següents de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports
de les Illes Balears, i per a l’elaboració del Pla d’ús i gestió del
port de Sant Antoni a què fan referència els articles 13 i
següents de la llei esmentada.
Disposició transitòria única
Fins que es dugui a terme la modificació a què fa referència
l’article 3 d’aquesta llei, les determinacions que es contenen en
el Pla Director Sectorial de Transport de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 41/2006 de
28 d'abril, s’han d’interpretar de conformitat i no són aplicables
les que la contradiguin.
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A)
RGE núm. 10366/18, del diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic durant l'any 2017 (I).
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.
Quina quantitat d'euros va cobrar de més la Conselleria de
Salut, els excedents, als pensionistes amb el nou copagament
farmacèutic, durant l'any 2017, especificada per mes?
Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Vicenç Thomàs i Mulet

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei.
B)
Disposició final primera
Es modifica l’article 14.1.b) de la Llei 11/2010, de 2 de
novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
“b) Per al transport marítim interinsular regular les
instal·lacions portuàries següents: la Savina, Eivissa, Palma,
Alcúdia, Ciutadella de Menorca, Maó, Sant Antoni de
Portmany i Cala Ratjada.
Respecte del Port de Sant Antoni l'interès estratègic es
limita exclusivament al trànsit de persones, i en queden
exclosos els vehicles i les mercaderies”.

RGE núm. 10367/18, del diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic durant l'any 2017 (II).
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.
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, durant l'any 2017, que correspon a l'aportació dels
ciutadans mitjançant els nous copagaments farmacèutics?
Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Vicenç Thomàs i Mulet

Disposició final segona
Aquesta llei, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears , entra en vigor el dia 1 de gener de 2019.
C)
Palma, 2 d'octubre de 2018
Els diputats
Xico Tarrés i Marí
María Consuelo Huertas i Calatayud
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
Salvador Aguilera i Carrillo

RGE núm. 10368/18, del diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic durant l'any 2017 (III).
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.
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, durant l'any 2017, que correspon a l'aportació dels
ciutadans mitjançant els nous copagaments farmacèutics?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Vicenç Thomàs i Mulet
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D)

G)

RGE núm. 10369/18, del diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic durant l'any 2017 (IV).

RGE núm. 10410/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Menorca el 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.
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, durant l'any 2017, que correspon a l'aportació de les
persones actives, que aporten més del 10%, mitjançant els nous
copagaments farmacèutics?

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 empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Menorca el 2018?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Palma, a 26 de setembre de 2018
El diputat
Vicenç Thomàs i Mulet
H)
E)
RGE núm. 10370/18, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gestions en relació amb el conveni entre l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran i la Conselleria d'Educació.
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.
Ens pot dir la Conselleria en quin moment s'ha intentat
posar en contacte el batlle d'Es Migjorn Gran amb algun
membre de la Conselleria d'Educació i quines han estat les
gestions fetes en relació amb el conveni entre l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran i la Conselleria d'Educació del Govern de les
Illes Balears per tal de substituir les finestres de l'escola
Francesc d'Albranca?

RGE núm. 10411/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Mallorca el 2017.
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 empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Mallorca el 2017?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

I)
Palma, a 21 de setembre de 2018
La diputada
Elena Baquero i González

F)
RGE núm. 10409/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Menorca el 2017.
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. 10412/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Mallorca el 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 empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Mallorca el 2018?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Quantes empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Menorca el 2017?
J)
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

RGE núm. 10413/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Eivissa el 2017.

BOPIB núm. 159 - 5 d'octubre 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 empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Eivissa el 2017?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

K)
RGE núm. 10414/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Eivissa el 2018.

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

N)
RGE núm. 10417/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments a la mar a l'illa de Menorca per la deficiència
de les depuradores durant el 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.
Quants vessaments a la mar s'han produït a l'illa de Menorca
per la deficiència de les depuradores durant el 2018? Feu-ne el
llistat dels indrets on s'han produït i les dates.

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 empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Eivissa el 2018?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

L)
RGE núm. 10415/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Formentera el 2017.

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

O)
RGE núm. 10418/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses de les Illes Balears que exporten a Canadà.
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 empreses de les Illes Balears exporten a Canadà?
Feu-ne la relació per illes.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Formentera el 2017?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

M)
RGE núm. 10416/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses acollides a les ajudes d'implantació de plaques
fotovoltaiques a Formentera el 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 empreses s'han acollit a les ajudes de plaques
fotovoltaiques a Formentera el 2018?
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Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

P)
RGE núm. 10419/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facturació de les exportacions a Canadà 2016.
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.
Quina facturació en euros suposen les exportacions a
Canadà el 2016? Indicau-la per illes.
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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Q)
RGE núm. 10420/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facturació de les exportacions a Canadà 2017.

Quina facturació en euros suposen les exportacions als
Estats Units el 2016? Indicau-la per illes.
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

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.

U)

Quina facturació en euros suposen les exportacions a
Canadà el 2017? Indicau-la per illes.

RGE núm. 10424/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facturació de les exportacions als Estats Units 2017.

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

R)
RGE núm. 10421/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facturació de les exportacions a Canadà 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.
Quina facturació en euros suposen les exportacions als
Estats Units el 2017? Indicau-la per illes.
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

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.

V)

Quina facturació en euros suposen les exportacions a
Canadà el 2018? Indicau-la per illes.

RGE núm. 10425/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facturació de les exportacions als Estats Units 2018.

Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

S)
RGE núm. 10422/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses de les Illes Balears que exporten als Estats Units.
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 empreses de les Illes Balears exporten als Estats
Units? Feu-ne la relació per illes.
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

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.
Quina facturació en euros suposen les exportacions als
Estats Units el 2018? Indicau-la per illes.
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

W)
RGE núm. 10426/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients incoats des de l'aprovació del Decret de la
posidònia.
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.

T)
RGE núm. 10423/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
facturació de les exportacions als Estats Units 2016.
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 expedients sancionadors s'han incoat des de
l'aprovació del Decret de la posidònia?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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X)
RGE núm. 10427/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors incoats a barques inferiors a 6 m
d'eslora des de l'aprovació del Decret de la posidònia.
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 expedients sancionadors s'han incoat a barques
inferiors a 6 m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la
posidònia?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Y)
RGE núm. 10428/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors incoats a barques d'entre 6 m i 8
m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la posidònia.
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 expedients sancionadors s'han incoat a barques entre
6 m i 8 m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la
posidònia?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

Z)
RGE núm. 10429/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors incoats a barques d'entre 9 m i 11
m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la posidònia.
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 expedients sancionadors s'han incoat a barques entre
9 m i 11 m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la
posidònia?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AA)
RGE núm. 10430/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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expedients sancionadors incoats a barques d'entre 12 m i 16
m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la posidònia.
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 expedients sancionadors s'han incoat a barques entre
12 m i 16 m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la
posidònia?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AB)
RGE núm. 10431/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors incoats a barques de més de 16 m
d'eslora des de l'aprovació del Decret de la posidònia.
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 expedients sancionadors s'han incoat a barques de
més de 16 m d'eslora des de l'aprovació del Decret de la
posidònia?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AC)
RGE núm. 10432/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
de gestió dins la Xarxa Natura 2000.
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 plans de gestió dins la Xarxa Natura 2000 estan
pendents d'aprovar-se?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AD)
RGE núm. 10433/18, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones
d'especial conservació (ZEC) pendents d'aprovar-se.
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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Quantes zones d'especial protecció (ZEC) estan pendents
d'aprovar-se?
Palma, a 26 de setembre de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

AE)
RGE núm. 10440/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a prova 312.
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.
L'agència de turisme per pagar 72.000 a l'entitat 312
bike&tour SL en relació amb la prova ciclista 312 ha fet algun
tipus de concurs o procediment amb lliure concurrència?
Palma, a 27 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

AF)
RGE núm. 10463/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a escola a Campos.
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.

AH)
RGE núm. 10478/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de
l'Ibavi de la promoció Aquam, ubicada al camí Vell de Sant
Mateu, a Puig d'En Valls, terme municipal de Santa
Eulàlia.
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.
I. La Comissió Executiva de l'IBAVI ha signat algun conveni
de col·laboració amb altres entitats (públiques o privades) per
cedir-los part de l'oferta dels habitatges de la promoció Aquam
de Puig d'En Valls?
II. Existeix una llista de reserva?
III. En quina data la Comissió Executiva de l'IBAVI acorda la
classificació provisional d'HPO d'aquests habitatges i qui
formen part de la Comissió Executiva?
IV. Quins són els beneficis que en aquest cas s'han aplicat a
aquests HPO?
V. S'han considerat incloses dins del procediment les persones
inscrites en el Registre de Demandants fins a un mes abans de
la reunió de la Comissió Executiva de l'IBAVI, tal com disposa
l'article 3, títol 1 de Decret 8/2011?
VI. Quin ha estat l'ordre o el criteri d'incorporació del llistat
aportat per l'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu a l'IBAVI?
VII. Quines persones han format o formen part de la Comissió
avaluadora de les sol·licituds?
VIII. Quins han estat els criteris o barems del procediment
d'adjudicació aplicats a les sol·licituds per conformar la llista
definitiva?
IX. En quina data i on s'ha fet pública la llista definitiva
d'inscrits per a la seva consulta?
Palma, a 1 d'octubre de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

S'han tramès al notari, a dia d'avui, els avals del pagament
de la hipoteca del solar on s'ha de construir la nova escola a
Campos?
Palma, a 28 de setembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

AG)
RGE núm. 10464/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a escola a Campos, II.
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.
Quina documentació falta per signar a la notaria en relació
amb la nova escola de Campos?
Palma, a 28 de setembre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

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 3 d'octubre de 2018, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 10473/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a tancament de Gaspar Hauser.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Davant el tancament de Gaspar Hauser, com té previst la
conselleria atendre els nens que es beneficiaven d'aquests
serveis?
Palma, a 30 de setembre de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

9035

relativa a projectes finançats amb l'impost sobre estades
turístiques.
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.
A la vista de l'experiència de l'execució dels projectes
finançats amb l'impost sobre estades turístiques, considera el
Govern que s'haurien d'introduir canvis per donar més poder de
decisió als ajuntaments i sectors implicats?

Ordre de Publicació
Palma, a 2 d'octubre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)
RGE núm. 10529/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a transparència.
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.

E)
RGE núm. 10532/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoració
de les deduccions fiscals per a famílies amb estudiants a
fora.
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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre les
deduccions fiscals per a famílies amb estudiants fora de l'illa de
residència que es van començar a aplicar del pressupost 2018?

Què entén per transparència la Conselleria de Salut?
Palma, a 2 d'octubre de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

Palma, a 2 d'octubre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
F)
C)
RGE núm. 10530/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inversions de l'Estat 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines inversions per a les Illes Balears té garantides si el
president Sánchez aconsegueix aprovar els pressuposts de
l'Estat per a 2019?

RGE núm. 10533/18, del diputat David Martínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a recursos informàtics als centres educatius.
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.
Quina previsió té el Govern per a la reposició de material
informàtic i d'assistència tècnica per al seu manteniment en els
centres educatius?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

Palma, a 2 d'octubre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló
G)
D)
RGE núm. 10531/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

RGE núm. 10534/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a infraestructures per al transport d'aigua.
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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 de les Illes Balears reduir l'elevada
temporalitat del mercat laboral?

Quines infraestructures queden pendents perquè l'anell
d'interconnexió pugui portar aigua dessalada a tots els
municipis de l'illa d'Eivissa?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

H)
RGE núm. 10538/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa als fets ocorreguts dia
1 d'octubre a diversos IES 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Palma, a 3 d'octubre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

K)
RGE núm. 10548/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos del Govern en matèria educativa amb
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.
Creu el Govern que ha complit els seus compromisos amb
matèria educativa amb Formentera?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Presidenta del Govern, quina opinió li mereixen els fets
ocorreguts a diversos instituts d'Educació Secundària de
Mallorca el passat dia 1 d'octubre?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

L)
RGE núm. 10549/18, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
millora i adequació de l'escola d'Arts d'Eivissa.

I)
RGE núm. 10546/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Museu de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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.
Realitzarà el Govern de les Illes Balears les obres de
millora i adequació de l'Escola d'Arts d'Eivissa?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

En el marc de la transferència del Museu de Mallorca al
consell insular, s'ha actualitzat l'inventari amb l'estat de
conservació del fons i amb la localització de totes les peces?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

J)
RGE núm. 10547/18, del diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de l'elevada temporalitat del mercat laboral.
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

M)
RGE núm. 10550/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
referèndum d'autodeterminació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que a Espanya s'ha de garantir un
referèndum d'autodeterminació?
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Palma, a 3 d'octubre de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

N)
RGE núm. 10551/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
dels ciutadans de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'octubre de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

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

Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, creu que amb
les seves polítiques està garantida la seguretat dels ciutadans de
les Illes Balears?

RGE núm. 10462/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la democràcia i en
reconeixement de l'existència de presos polítics arran dels
fets de l'1 d'octubre.

Palma, a 3 d'octubre de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

O)
RGE núm. 10552/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compromisos quant a la xarxa d'aigües de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu el Govern que ha complert amb els seus compromisos
quant a la xarxa d'aigües amb l'illa de Menorca?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

P)
RGE núm. 10553/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
fiscals per afavorir l'accés a l'habitatge.
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 fiscals ha adoptat el Govern per afavorir
l'accés a l'habitatge a les Illes Balears?
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L’1 d’octubre de 2017 es va celebrar un referèndum a
Catalunya convocat pel Govern de la Generalitat. Durant tota
la jornada va intentar ser aturat a través de l’ús de la força per
part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat envers la
ciutadania que intentava exercir el seu dret de vot. Les imatges
d’aquell dia han fet la volta al món i han deixat en mal lloc la
percepció del nivell de salut democràtica de l’Estat. Aquella
situació, policia carregant contra gent que protegia les urnes i
els col·legis electorals, només es pot qualificar de lamentable.
Lamentable, perquè en un estat democràtic, abans de recórrer
a l’ús de la força contra votants, s’hauria de dialogar.
Lamentable, perquè davant un problema de caire polític,
l’única resposta per part del Govern espanyol va ser una
resposta policial. Però cal remarcar que tot el que va passar
aquell dia s’emmarca dins un greu context de retrocés
democràtic molt més ampli que s’està documentant pel Consell
d’Europa i la Unió Europea, en concret es refereixen a la
qualitat democràtica i la independència judicial, així com també
pels òrgans de drets humans de Nacions Unides i ONG com
Amnistia Internacional en relació amb les restriccions aplicades
de forma legal i judicial a la llibertat d’expressió, d’opinió,
d’associació i de participació pública en nombrosos àmbits
(polític, artístic, social, xarxes socials...).
Arran del registre de la seu de la Conselleria d’Economia de
la Generalitat del 20 de setembre de 2017 i la posterior
concentració sense aldarulls que es va produir, els dos caps
visibles de les dues principals associacions de la societat civil
catalana partidàries del referèndum varen ser detinguts i acusats
del delicte de sedició. A dia d’avui, després de més d’un any,
continuen en presó preventiva sense haver estat jutjats.
La resta de presos encausats per fets relacionats amb la
celebració del referèndum de l’1 d’octubre són polítics que, o
bé estan acusats d’organitzar el referèndum (que en el moment
en què es va fer estava suspès, però no il·legalitzat) o bé estan
acusats d’haver permès debats parlamentaris, com el cas de la
presidenta del Parlament de Catalunya. Seguint la lògica, estan

9038

BOPIB núm. 159 - 5 d'octubre de 2018

acusats de delictes com el de rebel·lió, un dels que comporta
penes més altes dins de l’ordenament jurídic espanyol.
El Parlament de les Illes Balears, l’any 2015 va aprovar per
unanimitat dues PNL: una en què es demanava l’alliberament
del pres polític veneçolà Leopoldo López, condemnat a tretze
anys de presó per l’organització d’una manifestació
multitudinària que acabà amb greus desordres i actes violents,
inclosa la mort de tres persones el febrer de 2014; i una altra
referida a la situació dels presos polítics palestins i en concret
demanant l’alliberament de la diputada palestina Khalida
Jarrar, detinguda i jutjada per les autoritats militars israelianes
en relació amb el seu treball en defensa dels drets dels presos
palestins i per l’exercici de les llibertats d’expressió i de reunió.
En ambdues PNL, es va fer servir la definició de "pres
polític" que s’empra en l’àmbit del Consell d’Europa des de
2012, per altra banda, l’única definició que hi ha d’aquest
terme a nivell internacional. Segons la definició del Consell
d’Europa, una persona privada de la seva llibertat serà
considerada pres polític si es compleix algun d’aquests
supòsits: si la detenció s’ha imposat en violació de les garanties
fonamentals establertes al Conveni europeu de drets humans i
en els seus protocols, en particular la llibertat de pensament, de
consciència i religió, la llibertat d’expressió i informació, la
llibertat de reunió i associació; si la detenció ha estat imposada
per raons purament polítiques sense connexió amb cap delicte;
si, per raons polítiques, la durada o les condicions de la
detenció són clarament desproporcionades respecte del delicte
pel qual la persona ha estat condemnada o és sospitosa d’haver
comès; si, per raons polítiques, la persona està detinguda de
manera discriminatòria en comparació amb altres persones; o,
finalment, si la detenció és el resultat d’un procés clarament
injust i que sembla estar relacionat amb motivacions polítiques
de les autoritats.
En el cas que ens ocupa, consideram que la detenció és el
resultat d’un procés clarament injust i que sembla estar
relacionat amb motivacions polítiques de les autoritats. Aquesta
consideració la fonamentam amb els següents fets:
- Diversos aspectes del procediment judicial contra el
procés sobiranista català indiquen una politització
progressiva de les interlocutòries dictades en concret contra
els activistes i polítics en presó preventiva;
- l’aplicació errònia dels delictes de rebel·lió i sedició a
conductes on no hi ha hagut la violència exigida en els tipus
penals vigents;
- la desproporció de les penes privatives de llibertat
denunciades per la majoria de la doctrina penal en diferents
manifestos públics i, fins i tot, en els informes d’Amnistia
Internacional;
- l’ampliació del concepte de “violència” a “l’amenaça de
violència” i altres interpretacions extensives del concepte;
- i el fet que s’han anat instruint causes penals i executant
les ordres de presó preventiva jutjant a uns pels fets dels
altres i en funció de la situació política i la dinàmica
parlamentària de Catalunya.
En aquest sentit, cal recordar i destacar dues mesures
judicials gravíssimes que han afectat clarament els drets polítics
dels presos i que els fa mereixedors de la qualificació de presos
polítics:
- En primer lloc, l’exigència que es va fer en un determinat
moment d’acatar la Constitució Espanyola i la intervenció a

Catalunya derivada de l’aplicació del seu article 155 com a
única via per evitar la presó condicional. Aquesta exigència va
ser formulada inicialment pel Fiscal General de l’Estat. A la
interlocutòria de novembre de 2017 del Tribunal Suprem es va
utilitzar per justificar el risc de reiteració del delicte i, en
conseqüència, la pena de presó condicional. Per tant, es va
vincular la llibertat de les persones investigades, detingudes o
imputades, al fet d’haver de renunciar a les pròpies idees i
conviccions, en aquest cas concret a l’independentisme, encara
que les hagin defensat sempre per la via pacífica.
- En segon lloc, la suspensió del dret de participació política als
presos preventius entra en contradicció, no només amb la
jurisprudència consolidada del Tribunal Europeu dels Drets
Humans, sinó també de la mateixa justícia espanyola. Alguns
dels presos preventius varen ser escollits diputats del Parlament
de Catalunya, un d’ells com a candidat a president, i quan varen
sol·licitar el permís per assistir al ple i al debat d’investidura,
el jutge instructor del Tribunal Suprem no el va concedir,
al·legant que podrien ser processats per rebel·lió (qualificació
penal que no avala la doctrina penal majoritària a Espanya atès
que no hi va haver violència) i pel fet que no hi ha garanties de
poder mantenir la pacífica convivència a Catalunya. És a dir,
s’ha restringit el dret fonamental de participació vinculant-lo al
fet que la ciutadania es comporti de
manera correcta. Això és una interpretació de la llei
absolutament desproporcionada.
Si aplicam la definició del Consell d’Europa assumida pel
Parlament balear fa tres anys en els casos de Leopoldo López
i Khalida Jarrar, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, líders de les
entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana,
serien considerats presos polítics, almenys pel fet d’haver estat
empresonats, per resolució judicial, en relació amb l’exercici de
la llibertat de reunió pacífica. A més, també en el cas dels dos
Jordis, la seva privació de llibertat és, segons ha dictat
reiteradament la jutgessa de l’Audiència Nacional, una mesura
necessària i proporcionada a l’objectiu de garantir l’ordre o fins
i tot la prevenció de futurs delictes. Atès que l’ordre, entès com
l’absència d’aldarulls i tumults, no s’ha compromès en cap de
les manifestacions organitzades per aquestes dues entitats en els
darrers 7 anys i no hi ha hagut mai casos de violència, no
s’entén que ara els jutges prevegin un possible delicte en la
convocatòria de manifestacions pacífiques.
Per altra banda, en el cas dels polítics que varen abandonar
el país després de l’1 d’octubre i s’han sotmès a les justícies
belga, alemanya, britànica i suïssa pels mateixos fets que els
polítics que són a presó, en cap cas no han estat acusats,
empresonats o extradits a Espanya quan se n’ha demanat
l’extradició. Bàsicament perquè dins els convenis d’extradició
només es contemplen delictes comuns i no els delictes de caire
polític. La justícia espanyola està quedant en una situació molt
dubtosa atès que és l’única que, no només opta per acusar de
delictes que la resta de justícies europees no contemplen com
a tals, sinó que, a l’espera del judici, manté en presó els acusats
sense una justificació contundent. Són, per tant, presos i preses
polítics que paguen amb la presó l'exercici del seu deure
democràtic de donar veu a la ciutadania.
Tenint sempre en compte la importància dels valors de la
democràcia, dels drets fonamentals, de la no-violència i del
diàleg, i que la sobirania d'un poble és la base d'aquesta
democràcia, i atès el simbolisme de l'aniversari del primer
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d'octubre pel que fa a la repressió que es va dur a terme causant
una indignació transversal entre diferents sectors polítics d’un
territori tan proper al nostre, presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a reconèixer l'existència de presos polítics a l’Estat
espanyol, en base a la definició que en fa el Consell d’Europa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a retirar les acusacions de la Fiscalia General de
l’Estat envers els presos polítics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a comprometre’s a cercar solucions polítiques als
problemes polítics des del diàleg i el respecte als drets humans.
Palma, a 28 de setembre de 2018
El diputat
Miquel Gallardo i Esgleas
El portaveu
Josep Ferrà i Terrasa

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'octubre de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 10396/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a compareixença de la Comissió 0-3,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, va aprovar per unanimitat i amb diverses aportacions dels
grups parlamentaris, la Proposició no de llei RGE núm.
16956/17, presentada per MÉS per Menorca, relativa a
l'educació de 0 a 3 anys.
En el punt 6 de les resolucions de l’esmentada proposició
no de llei es recull el següent:
"6. Insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
perquè, des de l’àmbit de la Conferència de Presidents,
s’impulsi una comissió tècnica de treball que elabori un
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document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels
infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix
vertebrador la xarxa d’escoles infantils i el contingut de la
present resolució del Parlament de les Illes Balears.
(...)
La comissió es constituirà com a tard un mes després del
present acord, i desenvoluparà la seva tasca en el termini
màxim de 5 mesos.
El document marc inclourà entre d’altres aspectes una
diagnosi i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a
infants menors de tres anys, unes orientacions bàsiques per
a totes les administracions i un catàleg de propostes i
serveis. També inclourà una proposta de criteris de dotació
dels serveis d’atenció primerenca per donar compliment al
que preveu l’article 9 del Decret 131/2008, de 28 de
novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles
infantils públiques i els serveis per a l’educació de la
primera infància de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
El document marc serà remès al Govern i als consells
insulars perquè a partir del seu contingut duguin a terme el
desenvolupament necessari, tant de planificació com
normatiu, d’acord amb les competències que tenen
atribuïdes en l'àmbit de l’Estatut d’Autonomia i amb
especial respecte a la realitat diferent de cada una de les
Illes.
El document marc es divulgarà a les pàgines web del
Govern i dels consells, i es remetrà, com a mínim, als grups
parlamentaris, al Consell Escolar de les Illes Balears i als
consells escolars insulars, a la Felib i als ajuntaments de les
Illes Balears."
Atès que ja s’ha superat el termini previst a la proposició no
de llei i que el contingut del document de la Comissió 0-3 pot
tenir efectes en el projecte de pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a 2019 que es tramitarà
durant els propers mesos, i atès per altra banda que l’esmentada
Comissió ja ha comunicat al Parlament que disposa de part de
la feina encomanada pel Parlament a través de la proposició no
de llei, el grup parlamentari MÉS per Menorca proposa la
següent resolució:
El Parlament de les Illes Balears demana a la Comissió
tècnica d’educació 0-3 anys, creada a partir de la Proposició no
de llei RGE núm. 16956/17, presentada per MÉS per Menorca,
relativa a l'educació de 0 a 3 anys, que comparegui davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les
Illes Balears per tal de poder explicar a la cambra les seves
diagnosis, conclusions i propostes.
Palma, a 20 de setembre de 2018
El portaveu
Nel Martí i LLufriu
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3.17. INFORMACIÓ

10545/18 i 10705/18, presentats pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant els quals es comunica el canvi de portaveu
i de les persones que eventualment el podran substituir:

Ordre de Publicació
Portaveu titular
Gabriel Company i Bauzá
Portaveus suplents
Margarita Prohens i Rigo
Juan Manuel Lafuente i Mir

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10376/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2018, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Marta
Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Estratègia nacional integral per a persones sense llar
2015-2020, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia
2 d'octubre de 2018, per la pregunta RGE núm. 10473/18,
relativa a tancament de Gaspar Hauser.

Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)

Palma, a 2 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Resolució de presidència en relació amb e nomenament
del Sr. Bartolomé Bennasar i Rosselló com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

1. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, sol·licita el nomenament del Sr.
Bartolomé Bennasar i Rosselló com a personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari Socialista amb unes retribucions de
20.259,40 € anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 10405/2018, de 26 de setembre.

A)
Portaveus del Grup Parlamentari Mixt durant els
propers mesos d'octubre, novembre i desembre.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
10497/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual es comuniquen les persones que exerciran de portaveus
durant els mesos esmentats, que seran les següents:
Octubre
Portaveu titular: Sílvia Tur i Ribas
Portaveu suplent: Salvador Aguilera i Carrillo
Novembre
Portaveu titular: Salvador Aguilera i Carrillo
Portaveu suplent: María Montserrat Seijas i Patiño

2. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas declara que el Sr.
Bartolomé Bennasar i Rosselló, realitzarà funcions de personal
eventual i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació,
responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a temps complet
al Parlament de les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm.
10.405/2018, de 26 de setembre.
3. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas declara, mitjançant
l’esmentat escrit, que el temps de dedicació del Sr. Bartolomé
Bennasar i Rosselló serà a temps complet tot d’acord amb la
normativa de la Seguretat Social que regula la matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució

Desembre
Portaveu titular: María Montserrat Seijas i Patiño
Portaveu suplent: Xavier Pericay i Hosta
Palma, a 3 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Portaveus del Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2018, resta assabentada dels escrits RGE núm.

1. El nomenament del Sr. Bartolomé Bennasar i Rosselló com
a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 d’octubre
de 2018 i amb unes retribucions corresponents a 20.259,40 €
anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
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comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 1 d’octubre de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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