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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre, aprovà la Proposició de llei RGE núm. 2953/18,
per a la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola
als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb
independència del que triï l'illa d'Eivissa.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)

PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA REFORMA DE
L'ARTICLE 69.3 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
ALS EFECTES QUE L'ILLA DE FORMENTERA TRIÏ
UN SENADOR PROPI, AMB INDEPENDÈNCIA DEL

QUE TRIÏ L'ILLA D'EIVISSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’illa de Formentera ha passat en poc més de tres segles, de
la despoblació i l’inici del repoblament definitiu a finals del
segle XVII i principis del segle XVIII, fins a la plenitud
institucional i administrativa que representa la creació del
Consell Insular de Formentera, l’any 2007. Entremig,
Formentera va estar durant una part del segle XIX governada
per l’Ajuntament d’Eivissa i després, ja amb l’Ajuntament de
Formentera recuperat, a finals del segle XX i principis del segle
XXI, com a component de les Illes Pitiüses, regida pel comú
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

En el darrer segle i mig, l’illa ha viscut profunds canvis
socials, demogràfics i econòmics, que s’han produït en paral•lel
als canvis institucionals experimentats en tots els àmbits pel
país en general i per l’illa de Formentera en particular. Durant
tot aquest temps s'ha consolidat definitivament una identitat
formenterera en tots els àmbits que ja no es pot vincular o
subsumir dins l'eivissenca com en èpoques passades.

L’aprovació de la Constitució de 1978 comportà la
restauració de la democràcia als pobles d’Espanya, tot
preveient de cara al Senat (article 69, apartat 3r), com a supòsit
únic, que l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera triaria un
senador. També donà lloc així mateix la Constitució a la
institucionalització de les Illes Balears com a comunitat
autònoma, amb l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer. En el sistema institucional
autonòmic hi tenen des del principi un paper destacat els
consells insulars, però no serà fins a la reforma estatutària de
2007, en virtut de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que
s’assoleix la creació d’un consell insular propi per a l’illa de
Formentera.

L’Estatut de 2007, que crea el Consell Insular de
Formentera, constituït el 10 de juliol de 2007, estableix que

s’integri dins del citat consell insular, l’Ajuntament de
Formentera, tot donant lloc a una institució singular en el
conjunt del dret espanyol, amb personalitat jurídica única, però
amb diverses naturaleses jurídiques superposades. Aquest canvi
transcendental per a la història política de Formentera suposa
a tots els efectes la fi de l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera,
existent des del règim preautonòmic.

La reivindicació d’un consell insular propi per a l’illa de
Formentera, que posa fi a la seva dependència administrativa
d’Eivissa, ha anat lligada històricament a la possibilitat
d’elecció d’un senador propi. Així queda de manifest en les
diverses fites que porten a la creació del Consell Insular de
Formentera i significativament, també:

• En l’acord unànime del Ple de l’Ajuntament de Formentera
de dia 20 d’agost de 2004, en què la corporació “manifesta la
seva voluntat perquè aquesta illa pugui elegir, com a
circumscripció electoral pròpia, un representant al Senat, la
cambra de representació territorial de l’Estat espanyol” i
demana que es modifiqui la redacció actual de l’article 69.3 de
la Constitució Espanyola.
• En l’acord unànime del Ple del Senat, adoptat el 15 d’abril
de 2009, que insta el Govern de l’Estat a impulsar “les
modificacions necessàries per tal que els ciutadans de les illes
de Formentera i Eivissa puguin elegir, cadascuna d’elles, un
senador propi”.
• En el Reglament Orgànic del Consell Insular de
Formentera, aprovat el 31 de març de 2010, en l’estricte marc
estatutari balear, que no només regula l’estatut d’un futur
senador formenterer en relació amb la pròpia institució, sinó
que inclou al preàmbul la reivindicació concreta que “tal com
tot el poble de Formentera ho espera, el futur senador per
Formentera ens ha de fer presents directament en la cambra
estatal de representació territorial, gràcies a la modificació de
la Constitució Espanyola que totes les formentereres i els
formenterers reivindiquem en estricta justícia i en condicions
d’igualtat amb totes les altres illes habitades d’Espanya, que ja
exerceixen aquest dret des del 1978”.
• En l’acord unànime del Ple del Consell Insular de
Formentera, aprovat el 26 de novembre de 2010, en virtut del
qual, entre d’altres qüestions, es va resoldre: “Sol•licitar al
Parlament de les Illes Balears que, o bé demani al Govern de la
Nació l’adopció d’un projecte de llei per a la modificació de la
Llei Orgànica del règim electoral general (Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny), a fi que s’estableixi, com a
circumscripció electoral, l’illa de Formentera, per escollir un
senador; o bé trameti a la Mesa del Congrés una proposició de
llei, amb el mateix contingut, tot l’anterior, en virtut de l’article
87.1 de la Constitució Espanyola” i “Demanar que es modifiqui
l’article 69.3 de la Constitució Espanyola tot canviant el guió
entre Eivissa i Formentera per una coma, prèvia supressió de la
referència a “agrupacions d’illes”, ja que l’única agrupació
d’illes a què es feia referència era la referida a
Eivissa-Formentera, la qual sol•licitem que es deixi sense
efecte”.
• En l’acord unànime de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears,
aprovat el 16 de març de 2011, en virtut del qual "El Parlament
de les Illes Balears en consonància amb el Consell de
Formentera insta: 1. A modificar l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola tot canviant el guió entre Eivissa i Formentera,
prèvia supressió de la referència a “agrupació d’illes”, ja que
l’única agrupació d’illes a què es feia referència era la referida
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d’Eivissa-Formentera, la qual sol•licitam que es deixi sense
efecte”.
• I en l’acord unànime del Ple del Consell Insular de
Formentera adoptat el 21 d’abril de 2017 com a proposta de
resolució dins del debat anual sobre l’estat de Formentera
(conforme a l’article 103 del citat reglament orgànic) on es va
aprovar d’"Instar el Consell Insular a proposar una iniciativa
legislativa al Parlament de les Illes Balears, perquè solAliciti la
modificació de la Constitució Espanyola i dels textos legals
necessaris perquè Formentera compti amb un senador propi”.

Atesa, per tant, la demanda unànime del poble de
Formentera de culminar la seva plenitud política i el
reconeixement de la seva singularitat amb l’obtenció d’una
representació directa al Senat, en tant que cambra de
representació territorial on estan representades totes les altres
illes de l’Estat.

Atès que l’agrupació d’illes “Eivissa-Formentera” és l’única
que a dia d’avui preveu l'esmentat article 69, apartat 3r de la
Constitució, malgrat que a l’Estatut d’Autonomia vigent ja no
es preveu l’existència d’aquesta agrupació ni del consell insular
que li era propi fins a l’any 2007.

Atès que l’illa de Formentera ja no és ni tan sols la menys
poblada de l’Estat espanyol, en haver superat la seva població
de dret la que té l’illa canària d‘El Hierro, des de l’1 de gener
de 2013; un fet aquest que suposa la inexistència sobrevinguda
de qualsevol criteri que hagués pogut justificar en el passat la
privació a Formentera del dret a elegir directament un membre
de la cambra de representació territorial, en igualtat de
condicions amb les altres illes.

Considerant que la Constitució, en tant que norma suprema
de l’ordenament jurídic, té la doble funció d’assegurar el
reconeixement i l’expressió de les identitats polítiques singulars
dels territoris que integren l’Estat i garantir la igualtat de
respecte i consideració de tots els ciutadans i pobles que en
formen part, es troba plenament encertat i de justícia que es
modifiqui el text fonamental en el sentit que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del que
triï Eivissa.

Aquesta reforma és plenament sensible a l’esperit de la
petició unànime efectuada l’1 de desembre de 2017 pel Ple del
Consell Insular de Formentera, el qual conscient de la
rellevància de l’assumpte i el transfons polític i jurídic que
comporta una autèntica i veritable reforma constitucional com
la que aquí es tracta, en exercici de la seva autonomia com a
institució d’autogovern insular, així ho va trametre al Parlament
de les Illes Balears, sobre la base d’allò establert a la Llei de
consells insulars en relació amb el que disposa l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. En aqueix sentit, va demanar
que el Parlament de les Illes Balears exercitàs la iniciativa
prevista a l’article 50.2 de l’Estatut d’Autonomia en relació
amb l’article 87.2 de la Constitució davant el Congrés dels
Diputats per tal que, finalment, les Corts Generals –com a
representants del poble espanyol- de manera explícita
reformassin l’apartat tercer de l’article 69 del text
constitucional (en relació amb els articles 166 i 167 de la
Constitució, tot tractant-se d’un supòsit de reforma pel
procediment ordinari).

El Parlament de les Illes Balears s’ha fet ressò de l’anterior,
i així ho ha exercit i de manera conclusiva, així ho han acordat
les Corts Generals.

Es deixa palès que amb una reforma de l’abast i el contingut
concrets de la present, s’intenta que quedin reconegudes, i no
d’un mode retòric, sinó efectiu, en el Senat (per definició, la
cambra de la representació territorial, amb plena voluntat
d’exercir-ho així), les singularitats territorials, geogràfiques i
existencials del conjunt dels territoris que conformen Espanya,
en tota la seva pluralitat i diversitat constitutiva, incloses les
riqueses lingüisticoculturals i toponímiques que la pluralitat
esmentada manifesta, com a expressió autèntica de l'ésser i de
l’esperit de les nacionalitats i regions que la integren. I es fa
avinent de manera explícita en el supòsit dels arxipèlags ad
intram i ad extram, com no pot ser d’una altra manera per mor
del que significa l’empara efectiva i certa del fet insular (que la
mateixa Constitució estableix a l’article 138.1 in fine), el
protagonisme de les illes (de totes les illes majors habitades,
com ara la de Formentera), per tal que una decisió com la
present es consideri una bona reforma; en aquest cas una bona
reforma constitucional, sentida com a pròpia i estimada, dins el
propi arxipèlag balear (en plena igualtat amb el canari) i, per
extensió, en el conjunt d’Espanya, en pro de la correcta
representació de tots els pobles que la conformam i per a una
adequada governació, en aquesta Unió Europea plural i diversa
del segle XXI en què vivim i de la qual formam part.

Article únic

L’apartat 3 de l’article 69 de la Constitució Espanyola
queda redactat com segueix:

“3. A les províncies insulars, cada illa amb cabildo o
consell constituirà una circumscripció a efecte de l’elecció
de senadors, tot corresponent tres a cadascuna de les illes
majors –Gran Canària, Mallorca i Tenerife- i un a
cadascuna de les illes següents: Eivissa, Formentera,
Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote
i La Palma.”

Disposició addicional única

L’eficàcia de la creació de la circumscripció electoral al
Senat per l’illa de Formentera quedarà demorada fins a les
immediates eleccions al Senat, una vegada hagi entrat en vigor
aquesta reforma de la Constitució Espanyola.

Disposició final única

La reforma present de l’apartat 3 de l’article 69 de la
Constitució Espanyola entrarà en vigor el mateix dia de la
publicació del seu text oficial al Boletín Oficial del Estado. Es
publicarà també en les altres llengües d’Espanya.

A la seu del Parlament, a 15 d'octubre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre, aprovà la Proposició de llei RGE núm.4406/18,
sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la
recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies
minerals.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)

PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA PROTECCIÓ DE
LA MAR MEDITERRÀNIA SOTA LA JURISDICCIÓ
ESPANYOLA DELS DANYS QUE PUGUI PRODUIR
L'EXPLORACIÓ, LA RECERCA I L'EXPLOTACIÓ

D'HIDROCARBURS I ALTRES SUBSTÀNCIES
MINERALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La cooperació entre els estats de la Mediterrània per a la
protecció de la seva mar va néixer de manera simultània al
reconeixement internacional de la necessitat de preservar el
medi ambient a escala mundial. Després de la Conferència de
Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà celebrada a
Estocolm (Suècia) l'any 1972, es va convocar una reunió
intergovernamental a Barcelona el 1975 a la qual setze estats i
les llavors comunitats europees varen aprovar el Pla d’Acció
per a la Protecció i Desenvolupament de la Conca Mediterrània
(PAM) en el marc del Programa de les Nacions Unides per al
Medi Ambient. El PAM va donar lloc al Conveni per a la
protecció de la mar Mediterrània contra la contaminació,
elaborat a Barcelona el 16 de febrer de 1976.

L’enfocament inicial de conservació es va centrar en la
lluita contra la contaminació per ser ampliat més endavant cap
a la protecció i, en el seu cas, la millora de l’estat dels recursos
naturals i els llocs naturals de la Mar Mediterrània. Amb
aquesta finalitat es va elaborar el Protocol sobre zones
especialment protegides i diversitat biològica aprovat a
Barcelona el 10 de juny de 1995.

En l’àmbit de la UE primer s’hi va participar activament en
l’elaboració i l'adopció dels instruments de cooperació regional
de protecció de la Mediterrània i es varen adoptar normes
pròpies de protecció del medi marí. És de destacar la
preservació dels hàbitats marins d’un ample conjunt d’espècies
mitjançant la Directiva d’aus (Directiva 2009/147/CE) i la
Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE). Amb una
aproximació ecosistèmica de major abast es troba la Directiva
marc de l’aigua (Directiva 2000/60/CE) que protegeix les
aigües costaneres i la Directiva marc del medi marí (Directiva
2008/56/CE), que comporta l’adopció d’instruments de
planificació per a la consecució d’objectius generals del bon
estat dels espais marins.

L’Estat espanyol és part signant de la majoria dels acords
internacionals de protecció de la Mediterrània i com a membre
de la Unió Europea ha adaptat el seu sistema jurídic a les
normes comunitàries de protecció de la biodiversitat a la
Mediterrània. Especialment significatives a aquest respecte són
la Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 42/2007)
i la Llei de protecció del medi marí (Llei 41/2010).

La Llei de patrimoni natural i biodiversitat va crear la figura
d’"àrea marina protegida", i la Llei de protecció del medi marí
va crear formalment la Xarxa d’Àrees Marines Protegides
d’Espanya (RAMPE), conformada per espais protegits situats
al medi marí espanyol, representatius del patrimoni natural
marí, amb independència que la seva declaració i gestió siguin
regulades per normes internacionals, comunitàries, estatals o
autonòmiques. En aquesta xarxa s’integren les àrees marines
protegides, les zones especials de conservació i zones
d’especial protecció de les aus, altres categories d’espais
protegits nacionals, internacionals i autonòmics, així com les
reserves marines de pesca.

A la Mediterrània s’han protegit les àrees marines de Masia
Blanca, Illes Columbretes, Llevant de Mallorca-Cala Rajada,
Illa de Tabarca, Cap de Palos-Illes Formigues, Cap de
Gata-Níjar, Illa d’Alboran, Illes Medes, Cap de Creus, Ses
Negres, Nord de Menorca, Illes Malgrats, Illa del Toro, Badia
de Palma, Migjorn de Mallorca, Freus d’Eivissa i Formentera,
Cap de Sant Antoni, Irta.

A tot això cal afegir-hi la proposta de Zona Especialment
Protegida d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del
corredor de migració de cetacis de la demarcació marina del
llevant i les Illes Balears anunciada per part d’Espanya a la
passada 19a Conferència de les Parts del Conveni de Barcelona
celebrat a Atenes el febrer de 2016; una declaració que compta
amb l’impuls i el suport del Ple del Parlament de les Illes
Balears, que havia aprovat de manera unànime, a la seva sessió
de 16 de febrer de 2016, una Declaració institucional instant el
Govern espanyol a protegir el Corredor de Migració de Cetacis
de la demarcació marina esmentada com a ZEPIM, així com a
aplicar de manera immediata un règim preventiu de protecció
d’aquesta àrea i mesures de reducció del renou submarí.
Després del Parlament balear s’han sumat a aquesta petició el
Govern autonòmic (a la reunió del Consell de Govern del 27 de
maig de 2016), la Generalitat de Catalunya (mitjançant Acord
de 19 de juliol de 2016), els consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, més d’una desena
d’ajuntaments de les Illes Balears i, més recentment,
l’Ajuntament de Barcelona. També hi han expressat el seu
suport l’Aliança Mar Blava i les principals ONG ecologistes
d’àmbit estatal (Amics de la Terra, Ecologistes en Acció,
Greenpeace, Seo/Birdlife i WWF), entre d’altres.

II

La protecció mediambiental ha evolucionat des de la
protecció de determinades espècies i indrets a la protecció dels
ecosistemes, la biodiversitat i la geodiversitat. Així, l’abast
actual de la protecció mediambiental s’estén tant al complex
dinàmic de comunitats vegetals, animals i microorganismes,
així com a l’anomenat medi no vivent amb el qual actuen com
una unitat funcional, integrant així tots els elements de la
definició establerta pel Conveni sobre la Diversitat Biològica,
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elaborat a Río de Janeiro el 5 de juny de 1992 i assumida per
la dita Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat.

En aquest context recordam que l’entorn abiòtic marí és
part integrant dels ecosistemes marins i també ha de ser objecte
de protecció. Els hidrocarburs ja no poden ser regulats i
gestionats com recursos a explorar, fer-hi recerca i explotar pel
seu pur interès energètic, es tracta de recursos naturals no
renovables que formen part dels rics ecosistemes marins a
conservar.

L’aproximació als hidrocarburs que ha dominat el segle XX
ha estat desbordada pel coneixement i la responsabilitat que
arriba des de la societat a les lleis de manera lenta però
inexorable.

En aquest sentit no resulta coherent explorar o investigar
nous jaciments de combustibles fòssils quan l’Agència
Internacional de l’Energia i Nacions Unides han posat de
manifest que si es volen evitar els efectes d’un canvi climàtic
a gran escala, s’ha de deixar de cremar la major part de les
reserves disponibles de combustibles fòssils, per no fer
augmentar de forma irreversible les emissions a l’atmosfera de
diòxid de carboni (CO2), principal gas causant de l’escalfament
global del planeta.

A més, aquestes activitats d’exploració, recerca i explotació
suposen realitzar un esforç en el sentit contrari als
compromisos adquirits per la Unió Europea i l’Estat d’assolir
un sector energètic eficient i intel·ligent basat al cent per cent
en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables, com a única
resposta sostenible al problema del canvi climàtic.

La ciutadania és cada vegada més conscient d’aquesta
preocupació, per la qual cosa a les conclusions del sondeig
internacional World Wide Views Climate and Energy
(promogut per les Nacions Unides i el govern francès de cara
a la Cimera de París sobre canvi climàtic de desembre de 2015,
a la qual s’hi adoptà l’Acord de París) s’hi mostra que el
seixanta-nou amb dos per cent de la població espanyola és
partidària de "suspendre definitivament l’exploració de totes les
reserves de combustibles fòssils".

El límit per a l’exploració, la recerca i l'explotació dels
hidrocarburs mar endins ja no pot ser únicament la capacitat
tecnològica, sinó que es fa necessari reservar grans àrees
d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs, no sols per
a la protecció dels ecosistemes marins i la diversitat biològica
d’aquests espais, sinó per a la necessària preservació de la
geodiversitat que representen aquests recursos naturals no
renovables.

Això encaixa de manera adient amb la facultat que la Unió
Europea reconeix que conserven els estats membres per
determinar dins els seus territoris respectius les zones a les
quals quedaria autoritzat l’exercici d’activitats de prospecció,
exploració i producció d’hidrocarburs, a la Directiva de
prospeccions, exploració i producció d’hidrocarburs (Directiva
94/22/CE).

III

El medi marí, a efectes de la protecció dels recursos
naturals conforme al Dret de la Unió Europea i per tant en el

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

IV

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

La Llei s’estructura en un article, una disposició addicional,
una disposició transitòria i una disposició final.

Article únic

Queden excloses l’exploració, la recerca i l'explotació
d’hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de
la Mar Mediterrània sobre la qual l’Estat espanyol exerceixi
jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos
naturals.

Igualment queda exclosa d’aquest espai marí l’exploració
mitjançant adquisicions sísmiques sigui quina sigui la seva
finalitat, tret que s’utilitzin tecnologies de les quals hagi quedat
científicament demostrada la completa innocuïtat.

Disposició addicional

Les exploracions d’hidrocarburs incloses en aquesta llei i
amb data de concessió atorgada amb anterioritat a la seva
entrada en vigor romandran vigents fins a la seva extinció sense
que hi hagi cap pròrroga possible.

Disposició transitòria

La llei serà d’aplicació a totes aquelles sol·licituds
d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o
d’adquisicions sísmiques contemplades en aquesta llei i que a
la seva entrada en vigor no hagin estat resoltes.

Disposició final 

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al Boletín Oficial del Estado.

A la seu del Parlament, a 15 d'octubre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre de 2018, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9967/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar
2018-2019.

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

Palma, a 24 d'octubre 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 9
d'octubre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 10529/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transparència, que contestà la consellera de Salut.

B) 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, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

C) RGE núm. 10533/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recursos
informàtics als centres educatius, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

D) RGE núm. 10534/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
infraestructures per al transport d'aigua, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

E) RGE núm. 10550/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a referèndum
d'autodeterminació, que contestà la consellera de Presidència.

F) RGE núm. 10551/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat dels
ciutadans de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

G) RGE núm. 10552/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

compromisos pel que fa a la xarxa d'aigües, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 10531/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a projectes finançats amb l'impost sobre estades turístiques, que
contestà la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i
Turisme.

I) RGE núm. 10547/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de l'elevada
temporalitat del mercat laboral, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

J) 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, que contestà
el conseller d'Educació i Universitat.

K) 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, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

L) RGE núm. 10538/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a fets ocorreguts dia 1
d'octubre a diversos IES de Mallorca, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 10930/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a sancions per lloguer turístic, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

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

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

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament 

Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Procediment directe i en lectura única per a la

Proposició de llei RGE núm. 2953/18, per a la reforma de
l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que
l'illa de Formentera triï un senador propi, amb
independència del que triï l'illa d'Eivissa.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2018, aprovà, per 43 vots a favor, cap en contra i
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cap abstenció, que la proposició de llei esmentada a l'enunciat
es tramitàs pel procediment directe i en lectura única.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Procediment directe i en lectura única per a la

Proposició de llei RGE núm. 4406/18, sobre la protecció de
la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que pugui produir l'exploració, la recerca i
l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2018, aprovà, per 53 vots a favor, cap en contra i
cap abstenció, que la proposició de llei esmentada a l'enunciat
es tramitàs pel procediment directe i en lectura única.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2018, després del debat pertinent, prengué en
consideració la proposició de llei esmentada a l'enunciat per 51
vots a favor, 1 vot en contra i 2 abstencions.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de
2018, aprovà la Resolució núm. 2, derivada del Pla Estratègic
de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021 (RGE núm.
6615/18).

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
 El Parlament de les Illes Balears agraeix a la consellera

Sra. Fina Santiago i Rodríguez la presentació del Pla Estratègic
de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021, reconeix la
feina feta i la utilitat d’aquesta planificació per millorar
l’atenció comunitària de les Illes Balears, i li dóna suport. 

A la seu del Parlament, a 9 d'octubre de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Antoni Camps i Casasnovas
La presidenta de la comissió
Sílvia Cano i Juan

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 d'octubre de 2018, debaté les preguntes que
es relacionen a continuació, que foren contestades per la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

A) RGE núm. 8776/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a estimacions de places i declaracions presentades.

B) RGE núm. 8777/18 i 8778/18, del diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a verificació de la correcció de les
declaracions responsables i a verificacions en sentit negatiu.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de
2018, rebutjà la Proposta de resolució núm. 1, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa al Pla Estratègic de
Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021 (RGE núm.
6615/18), amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor
3, vots en contra 5 i abstencions 3.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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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 4 d'octubre de 2018,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10129/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora dels programes de
reforç i reducció del nombre de repetidors, amb el resultat
següent: 
• Punts 1 i 3: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra

8 i abstencions 1.
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 6 i

abstencions 2.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2018,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8446/18, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a harmonització de continguts i
taxes a l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat
(EBAU), amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
5, vots en contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la vicepresidenta i consellera

d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de
Turisme, sobre la taula de preus per comprar places per a
ús turístic (RGE núm. 6955/18).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2018, tengué lloc la
compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme qui, acompanyada del secretari general de
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme,
del director general de Turisme i dels caps de Gabinet i del
Departament d'Ordenació i Planificació, informà sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Guillem Bou i Bauzá, matemàtic

que ha detectat una alteració a l'índex hipotecari IRPH,
que afecta una part de les hipoteques, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (RGE núm. 1730/18).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2018, tengué lloc
la compareixença del Sr. Guillem Bou i Bauzá, matemàtic que
ha detectat una alteració a l'índex hipotecari IRPH, que afecta
una part de les hipoteques.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2018, admet a tràmit les propostes de resolució
següents, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.

Palma, a 4 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A) 
Núm. 1, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, en

relació amb el Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes
Balears 2018-2021.

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta la
proposta de resolució següent, derivada del debat del Pla
Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021.

Instam la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a
recuperar l'Observatori de Serveis Socials de les Illes Balears
per analitzar, avaluar i interpretar les dades recollides pels
diferents serveis socials.

Palma, a 4 d'octubre de 2018

B) 
Núm. 2, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem

Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,
en relació amb el Pla Estratègic de Serveis Socials de les
Illes Balears 2018-2021.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presenten la
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proposta de resolució següent, derivada del debat del Pla
Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021.

El Parlament, a la reunió de la Comissió de Serveis Socials
i Drets Humans, agraeix a la consellera Fina Santiago la
presentació del Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes
Balears 2018-202, reconeix la feina feta i la utilitat d'aquesta
planificació per millorar l'atenció comunitària de les Illes
Balears i li dóna suport.

Palma, a 4 d'octubre de 2018
Els diputats
Conxa Obrador i Guzmán
Marta Maicas i Ortiz
Agustina Vilaret i González
Josep Castells i Baró
Maria Montserrat Seijas i Patiño

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'octubre de 2018, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11271/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions en els centres educatius de les Illes
Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1921/18.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1921/18, relativa a actuacions en els centres educatius de les
Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment als seus compromisos de millora
del sistema educatiu balear, aprovant un pla de xoc per rompre
la tendència de les xifres educatives actuals que ens situen a la
cua d'Espanya, així com revisant el Pla d'infraestructures
educatives per analitzar la causa del retard existent en
construcció, millora i dotació de centres educatius.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar l'execució de les actuacions incloses dins el
pressupost 2018 de l'IBISEC i que es troben actualment
retrardades, així com a invertir el seu romanent de crèdit de 20
milions d'euros en donar resposta a altres demandes urgents
efectuades pels municipis i no incloses en el pressupost
esmentat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini d'un mes la situació actual i el
nombre de barracons existents a tots els municipis, així com la
informació detallada de l'eliminació o no, prevista per a abans
de maig 2019 coincidint amb el final de la legislatura.

4. El Parlament de les Illes Baelars insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini d'un mes la situació actual i el
nombre de centres educatius que encara tenen barreres
arquitectòniques i/o fibrociment, així com la informació
detallada de l'eliminació o no, prevista per a abans de maig de
2019 coincidint amb el final de la legislatura.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar resposta a les necessitats de suport dels nins
amb NEES i NESE d'aquest curs escolar abans del termini de
dos mesos.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebaixar el preu dels menús dels menjadors escolars
de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics a partir
de gener 2019, establint un preu que en cap cas no superi els 5€
per menú/dia/nin i els 4€ per menú/dia/nin en supòsits de més
de dos germans escolaritzats, sense que hi hagi cap criteri
excloent per a les famílies ni per l'etapa d'escolarització, i
establint per a això les ajudes complementàries precises, bé per
a les famílies o bé per als mateixos centres educatius de les Illes
Balears.

Palma, a 18 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11258/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a pressupost SARC.

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

Quin és el pressupost actual del SARC (Servei d'Atenció
Residencial Comunitària)?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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B)
RGE núm. 11259/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a traspàs de competències.

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

Quin pressupost es té previst per fer efectiu el traspàs de
competències del SARC a la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 11260/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a GESMA.

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

En l'actualitat, té el GESMA (Gestió Sanitària de Mallorca)
activitat?

En cas afirmatiu, quin personal té assignat i quines són les
seves competències actuals?

Si no té activitat, s'han canviat els contractes de lloguer de
pisos i cases que tenia l'empresa pel servei del SARC i amb qui
tenen actualment aquests contractes?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 11261/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centres IBDona.

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

Quin és el nombre de pisos/centres tutelats que té
disponibles l'IBDona actualment i quants estan en gestió
pública i quants en gestió privada?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

E)
RGE núm. 11262/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a centres IBDona, 2.

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

Els centres de l'IBDona en gestió privada, amb quines
empreses tenen contracte i quina és la seva durada?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

F)
RGE núm. 11263/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a atenció IBDona.

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 dones varen ser ateses l'any 2016 per l'IBDona a
causa de violència masclista i quantes d'elles varen estar a un
pis de l'IBAVI?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
RGE núm. 11264/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a atenció IBDona, 2.

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

Quantes dones varen ser ateses l'any 2017 per l'IBDona a
causa de violència masclista i quantes d'elles varen estar a un
pis de l'IBAVI?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

H)
RGE núm. 11265/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a atenció IBDona, 3.

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

Quina és la mitjana de temps que estan les dones a un pis
tutelat de l'IBDona?

Palma, a 19 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

I)
RGE núm. 11277/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment de
les "peonades" o activitat extraordinària per als auxiliars
i infermeria de l'Hospital Son Llàtzer (1).

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.

Quins han estat els criteris per repartir les anomenades
"peonades" o activitat extraordinària per a infermeria i auxiliars
a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 22 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

J)
RGE núm. 11278/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment de
les "peonades" o activitat extraordinària per als auxiliars
i infermeria de l'Hospital Son Llàtzer (2).

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.

Ens pot informar si s'han publicat i on els criteris per
repartir les anomenades "peonades" o activitat extraordinària
per a infermeria i auxiliars a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 22 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

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 24 d'octubre de 2018, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11276/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació de la
UME a les Balears.

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

En quin estat es troben les gestions del Govern per
implantar a les Balears de forma permanent una Unitat Militar
d'Emergències?

Palma, a 22 d'octubre de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

B)
RGE núm. 11280/18, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
d'una unitat efectiva de la UME a les Illes Balears de forma
permanent.

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.

Quines gestions ha realitzat el Govern de les Illes Balears
per tal que les Illes Balears comptin amb una unitat efectiva de
la UME de forma permanent?

Palma, a 22 d'octubre de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'octubre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 11355/18, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a reunions electorals amb
empleats públics.

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.

Pensa el Govern fer moltes reunions, com la del director
general d'Esports, amb empleats públics i en horari de feina per
preparar els programes electorals dels partits que formen part
de l'executiu?

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

D)
RGE núm. 11356/18, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pluges del 12 d'octubre.

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.

Establirà el Govern ajudes econòmiques i altres actuacions
extraordinàries després de les pluges a Pollença i el nord de
Mallorca del passat 12 d'octubre?

Palma, a 23 d'octubre de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 11374/18, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a evolució del trasllat de pacients des de Menorca,
Eivissa i 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.

Quina ha estat l'evolució dels trasllats de pacients des de
Menorca, Eivissa i Formentera des d'inici de legislatura?

Palma, a 23 d'octubre de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 11375/18, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a deute pendent amb treballadors d'ambulàncies.

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.

Quan pensa el Govern saldar el deute amb els treballadors
de les ambulàncies?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

G)
RGE núm. 11376/18, del diputat Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
protocol d'atenció al col·lectiu transsexual.

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

Quan posarà el Govern de les Illes Balears en marxa un
protocol integral d'atenció al col·lectiu transsexual que
despatologitzi la transsexualitat en compliment de la Llei
LGTBI?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Carlos Saura i León

H)
RGE núm. 11377/18, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a decret de garantia de demora.

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.

En quant de temps preveu el Govern aplicar el decret de
garantia de demora?
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Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

I)
RGE núm. 11378/18, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deutes
amb les treballadores i els treballadors.

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

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears davant del fet
que l'empresa Sehrs, l'anterior concessionària dels serveis de
cafeteria i cuina a Can Misses, encara no hagi pagat els deutes
que manté amb les treballadores i els treballadors d'aquest
servei?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

J)
RGE núm. 11384/18, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a incidències en el transport.

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

Quines mesures pren el Govern per evitar que es produeixin
incidències i per mantenir la qualitat en el transport públic de
les Illes Balears?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

K)
RGE núm. 11386/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions del
Govern en relació amb les inundacions de la zona de
Pollença.

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern en relació
amb les inundacions patida a la zona de Pollença?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

L)
RGE núm. 11387/18, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
a la depuradora Maó-Es Castell.

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.

És prioritari per al Govern invertir en la depuradora de
Maó-Es Castell?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 11388/18, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament del llocs a Menorca.

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

Com valora el Govern el tancaments dels llocs a Menorca?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

N)
RGE núm. 11389/18, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
projecte del Port de Sant Antoni de Portmany.

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.

Considera el Govern de les Illes Balears que el nou projecte
del Port de Sant Antoni de Portmany respon a les necessitats
reals d'aquest indret?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló
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O)
RGE núm. 11390/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució del
servei mèdic a la Unitat Bàsica de Cala d'Or.

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.

Per quina raó ha disminuït el servei mèdic a la Unitat
Bàsica de Cala d'Or?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

P)
RGE núm. 11391/18, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decisions
adoptades per la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.

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.

Sra. Vicepresidenta i Consellera d'Innovació, Recerca i
Turisme, considera que les decisions de la seva conselleria són
coherents, fruit del consens i el diàleg?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Q)
RGE núm. 11392/18, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
en matèria d'agricultura i ramaderia.

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.

Ara. presidenta, considera que les polítiques que ve aplicant
el seu govern en matèria d'agricultura i ramaderia són bones per
al sector?

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'octubre de 2018, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11270/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a garantir la llibertat de les famílies per triar el
model d'escolarització dels alumnes amb discapacitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El sistema educatiu espanyol és un sistema inclusiu on els
alumnes amb algun tipus de discapacitat poden ser escolaritzats
tant en centres ordinaris com en centres d'Educació Especial.
En el curs 2015-2016, l'alumnat amb necessitats educatives
especials escolaritzat va suposar un total de 206.493 persones,
de les quals 171.303 estaven integrades en centres ordinaris.
Això implica que el 83,0 % d'aquest alumnat va ser escolaritzat
en centres ordinaris i que el 17,0 % restant (35.190 estudiants)
ho va ser en centres específics d'Educació Especial.

El recent informe del Comitè sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de l'ONU (CRPD/C/20/3) ha
proposat en les observacions formulades per a Espanya
“Eliminar la segregació educativa d'estudiants amb discapacitat
tant en una unitat dins de la mateixa escola o en centres
especials”. Pressuposa per tant l'existència de dos sistemes
educatius que atenen de forma diferent els alumnes amb
discapacitat, una cosa que no es correspon amb la realitat.

Així mateix, el Comitè adverteix també en el seu informe
que, en ocasions, s'interpreta erròniament que el fet de la
incorporació d'alumnes amb discapacitat a centres ordinaris,
però sense els ajustos raonables requerits, constitueix una
educació inclusiva.

També adverteix de les deficiències que existeixen en
atenció i dotació a aquests alumnes, en condicionar-se no en
funció dels requisits individuals dels alumnes, sinó en funció de
l'existència als centres d'un nombre predeterminat d'alumnes
amb “necessitats educatives especials”.

D'aquest informe es dedueix, per tant, una crítica a l'actual
model en relació amb la falta d'una inclusió real d'aquests
alumnes ja siguin escolaritzats en centres ordinaris o centres
d’Educació Especial, ignorant que Espanya des de fa anys ha
apostat per una educació inclusiva, on cada alumne ha de rebre
una atenció personalitzada i adequada a les seves necessitats
especifiques, tant en el marc dels centres ordinaris com en el
dels centres d'Educació Especial.
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Tot i que ja han estat presentades al·legacions a aquest
informe i considerant l'alarma social que ha generat en rebutjar
l'existència d'una oferta educativa plural i de qualitat on el marc
constitucional reconeix el dret dels pares a triar l'educació que
volen per als seus fills.

Això en virtut de l'article 27.1 de la Constitució que
estableix que “Tots tenen dret a l'educació. Es reconeix la
llibertat d'ensenyament”. I l'article 9 de la Carta Magna que
assenyala que correspon als poders públics "promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels
grups en què s'integren siguin reals i efectives”.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Implementar els recursos humans i materials necessaris per
garantir una educació de qualitat, en equitat a tots els alumnes
amb discapacitat ja estiguin aquests escolaritzats en centres
ordinaris o en centres d'Educació Especial.

2. Garantir el dret dels pares a triar la modalitat educativa que
desitgen per als seus fills en el marc d'una oferta educativa
plural on es garanteixi la plena inclusió educativa tant als
centres ordinaris com als centres d'Educació Especial.

3. Garantir l'existència, la gratuïtat i la qualitat dels centres
d'Educació Especial tant a la xarxa pública com a la privada
concertada com a garants de la llibertat d'elecció de les
famílies.

Palma, a 11 d'octubre de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'octubre de 2018, admet a tràmit la proposició no de
llei següent, a tramitar davant comissió.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 11157/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a mesures per palAliar l'escletxa de gènere a la
carrera docent o investigadora, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

L'escletxa de gènere en la carrera acadèmica és un fet
irrefutable. En l'informe presentat pel Ministeri d'Economia,
Indústria i Competitivitat (2016) titulat “Científiques en xifres
2015: Estadístiques i indicadors de la (des)igualtat de gènere en
la formació i professió científica", es mostra que el percentatge
de dones amb la categoria professional de catedràtica suposa
únicament el 21%, i l'índex denominat sostre de vidre és d'1.86,
la qual cosa indica que existeixen més dificultats per a la
promoció de les dones que en el cas dels homes per arribar a la
posició més alta de la carrera investigadora i docent.

Les possibles causes són múltiples, però una d'elles és
l'efecte de la maternitat. Diversos estudis com l'informe “Dona
i Ciència: la situació de les dones investigadores del sistema
espanyol de ciència i tecnologia”, publicat per la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, entre altres estudis,
indiquen que les dones amb descendència triguen més a
aconseguir reconeixement d'acord amb els seus mèrits, mentre
que aquesta circumstància entre els homes és irrellevant,
derivat de la cura dels fills/es que dificulta o retarda la
producció científica durant la seva criança (Mairesse i Pezzoni,
2015; Williams i Ceci, 2012).

Malgrat en els últims anys s'han implementat mesures
encaminades a pal·liar aquesta escletxa, com l'augment de les
setmanes de permís de paternitat; encara queda molt camí per
recórrer per aconseguir una igualtat efectiva i potenciar la
coresponsabilitat en la llar.

Un indicador de desigualtat, pot veure's per exemple, en
l'última convocatòria del programa de subvencions Grisolia a
la Comunitat Valenciana, es van concedir 34 subvencions, de
les quals 31 van ser per a sol·licituds presentades per homes i
únicament 3 per a dones. Per concedir aquestes subvencions
s'avaluava, entre altres coses, el currículum de les persones
sol·licitants en els últims 6 anys, sense tenir en compte que en
aquests anys o els precedents podia haver-hi hagut una aturada
per maternitat, per exemple, el qual repercutiria en la producció
científica de la persona afectada, que estaria en clar
desavantatge enfront dels que haguessin treballat durant el
període complet.

En molts països de la Unió Europea s'han implementat
mesures per pal·liar aquesta situació, amb accions positives cap
a la maternitat, la paternitat i la malaltia. Per exemple, si el
currículum es valora en una finestra temporal concreta, The
European Research Council amplia el període de valoració dels
mèrits per a aquelles persones que hagin tingut aquestes
aturades en la recerca, com s'explica a https://ec.europa.eu
/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-292
.html, amb una acció positiva per a la maternitat, així com la
paternitat.
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Una altra opció és aplicar factors de correcció, com es fa
per exemple, a Itàlia http://attiministeriali.miur.it
/anno-2016/luglio/dm-29072016.aspx.

D'altra banda, l'assumpció d'obligacions familiars no hauria
de comportar cap penalització, per això el punt 8 de l'article 14
de la Llei Orgànica 3/2007 indica que un dels criteris generals
d'actuació dels poders públics és l'establiment de mesures que
assegurin la conciliació del treball i de la vida personal i
familiar de les dones i els homes.

Per aquest motiu, tant els organismes de recerca públics i
les universitats espanyoles haurien de contemplar aquests
factors de correcció en qualsevol avaluació que es faci al
personal docent i investigador, que contribueixi a potenciar la
coresponsabilitat i, és més, tenir en compte aquestes
valoracions si la persona avaluada ha estat d'excedència per
cures, baixa per malaltia, ha estat víctima de violència de
gènere o qualsevol altra situació que suposi un permís
reconegut legalment.

Avançar en aquestes mesures és fer complir amb la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, en les quals es declara que els poders públics
han d'implementar accions positives amb la finalitat de fer
efectiu el dret constitucional de la igualtat i adoptar mesures
específiques en favor de les dones per corregir situacions
paleses de desigualtat de fet respecte dels homes; i la mateixa
Constitució Espanyola (article 9.2), que obliga els poders
públics a promoure les condicions per tal que la igualtat de
l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives.

Finalment, la recomanació a les administracions públiques
seria seguir un calendari fix per a la publicació d'ajudes,
subvencions de recerca, etc., que són convocades anualment,
per poder planificar el transcurs d'un permís de
maternitat/paternitat, i afavorir una planificació adequada en
matèria de recerca o docència.

Per l'exposat, Ciutadans –Partit de la Ciutadania proposa la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern balear a:

1. Ampliar les finestres de mesurament o consideració, en totes
les avaluacions de resultats de recerca o docència, que
depenguin de la comunitat autònoma, on hi hagi restriccions
temporals, per pal·liar les aturades en la carrera acadèmica en
aquest període o en l'immediat anterior, per les raons de
maternitat, paternitat, malaltia, cures, violència de gènere i
qualsevol altra que suposi un permís reconegut legalment.

2. Aplicar factors de correcció en totes les avaluacions de
resultats de recerca o docència que depenguin de la comunitat
autònoma per pal·liar les aturades en la carrera acadèmica per
les raons anteriorment exposades, incloent accions positives
cap a la maternitat/paternitat i violència de gènere.

3. Incloure en els formularis de sol·licituds un apartat per poder
indicar les situacions anteriorment exposades que hagin causat
aturades en la carrera acadèmica (investigadora, docent o de

gestió), fins i tot aquelles situacions que no hagin donat lloc a
reconeixement de permisos reconeguts legalment, com són
l'assumpció d'obligacions familiars en la vida personal, i que es
tinguin en consideració en les valoracions.

4. Instar el Govern d'Espanya que estableixi mesures similars
a les anteriorment exposades.

5. Instar la Universitat de les Illes Balears i els organismes de
recerca públics que estableixin mesures similars a les
anteriorment exposades per a totes les valoracions a nivell
intern, tant en recerca com en docència.

6. Instar la Universitat de les Illes Balears que estableixi plans
d'igualtat efectiva en la recerca per pal·liar les aturades de
recerca que afecten principalment la maternitat/paternitat.

7. Establir dates fixes per a la publicació de convocatòries
d'ajudes, subvencions de recerca, etc., així com el compliment
amb els terminis de resolució establerts per la llei i notificació
de les resolucions ajustades a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Palma, a 16 d'octubre de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
La portaveu
Sílvia Tur i Ribas

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 11238/18, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Treball, Comerç i Indústria, sobre el tancament de
diverses indústries i situació del teixit industrial a les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2018, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Treball,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tancament de diverses indústries i situació
del teixit industrial a les Illes Balears.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11059/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2018, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada per la diputada Patrícia
Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a evolució del trasllat de pacients des de Menorca,
Eivissa i Formentera, inclosa a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 17 d'octubre de 2018, per la pregunta RGE
núm. 11152/18, relativa a valoració de les actuacions arran de
la catàstrofe a la zona de llevant de Mallorca.

Palma, a 17 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Substitució de les pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11200/18 i 11205/18.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2018, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pel diputat Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, i per la diputada
Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a conclusions del recent informe sobre l'estat de la
pobresa i a desacceleració de l'activitat econòmica, incloses a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 23 d'octubre de 2018,
per les preguntes RGE núm. 11276/18 i 11280/18, relatives a
implantació de la UME a les Balears i a dotació d'una unitat
efectiva de la UME a les Illes Balears de forma permanent,
respectivament.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 11287/18,

presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del
Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen
ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els
danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del
dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de
Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2018, havent estat publicat en el BOIB núm.
130 de 18 d'octubre de 2018, el Decret llei 2/2018, de 18
d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents
per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la

comarca de Llevant de Mallorca, acorda, conformement amb
l’establert als articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i 148 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
preveure’n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple del Parlament en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

D)
Inclusió a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària

del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals de la Proposició de llei de modificació de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears (RGE núm. 6612/18).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 24 d'octubre de
2018, després d'haver escoltat el pronunciament dels portaveus
en relació amb el dictamen emès pel Consell Consultiu de les
Illes Balears relatiu a la Proposició de llei de modificació de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears,
admès per la Mesa de la cambra en sessió del proppassat dia 3
d'octubre,  acorda que el dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la proposició de llei esmentada
sigui inclòs en l'ordre del dia d'una propera sessió plenària, per
tal de sotmetre'l a debat i votació.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi en la composició de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 11241/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica que el diputat David Martínez
i Pablo substitueix el diputat Alberto Jarabo i Vicente a la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-160.pdf#page=107
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-161.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-161.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-161.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-161.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-146.pdf#page=92


9214 BOPIB núm. 162 - 26 d'octubre de 2018

Ordre de Publicació

B)
Portaveus suplents del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2018, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 11385/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, i accepta la designació del diputat Miquel Gallardo
i Esgleas com a portaveu suplent, als sols efectes de poder
participar, amb veu i vot, a les sessions de la Junta de
Portaveus.

Palma, a 24 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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