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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 15299/18, relativa a transició energètica, amb l'esmena
RGE núm. 947/19, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a accelerar l'elaboració de la llei de canvi climàtic i transició
energètica amb la finalitat de donar seguretat jurídica a les
futures inversions i a la reconversió laboral i industrial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Ministeri de Transició Ecològica el
llançament d'una subhasta de renovable fotovoltaica específica
per a Balears dins del primer trimestre de 2019.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les actuacions necessàries perquè la
transició energètica a Balears compleixi amb les directrius de
l'Acord de París que advoquen per una transició energètica
justa:
a) Que garanteixi la seguretat del subministrament elèctric.
b) Que reconegui la importància de protegir els treballadors
dels canvis que comporta aquesta transició i mantengui els
pilars de la protecció social i de l'ocupació, els drets laborals i
el diàleg social.
c) Que permeti compatibilitzar el compliment dels objectius
establerts a l'Acord de París amb el lliurament d'energia al
consumidor a preus assequibles.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a conformar una mesa de treball amb tots els sectors de
la indústria de renovables, eficiència energètica i mobilitat
elèctrica per determinar les noves professions i qualificacions
necessàries en aquests sectors emergents, amb la finalitat de
posar en marxa nous cicles formatius de Formació Professional
reglada i de formació contínua.
A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 860/19, relativa a pressuposts generals de
l'Estat per a l'any 2019, amb l'esmena RGE núm. 942/19, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar els pressuposts generals de l’Estat per a 2019 i a
presentar un nou projecte de llei que suposi per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears una inversió territorialitzada que,
com a mínim, estigui a la mitjana de les comunitats autònomes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a instal·lar generadors elèctrics per a situacions d’emergència
a Menorca, per garantir la recuperació del subministrament
amb el menor temps possible en el cas d’una fallada en el
sistema elèctric de l’illa. El conjunt de generadors
d’emergència es mantindrà a Menorca, com a part del Pla de
Contingència, com a mínim mentre no es restableixi la
connexió del subministrament elèctric amb Mallorca.
A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 514/19, relativa a posada en valor de les
mesures contemplades en el Pacte d'estat en matèria de
violència de gènere i del Pacte social contra les violències
masclistes, amb l'esmena RGE núm. 926/19, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a reforçar i continuar posant en
valor les mesures contingudes en el Pacte d'Estat en matèria de
violència de gènere i en el Pacte Social contra les Violències
Masclistes amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista,
el problema més greu que sofreix actualment la societat
espanyola i la de les Illes Balears, que té el seu origen en un
sistema de valors que cosifica i subordina la posició de la dona
respecte de la de l’home.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva repulsa a
totes les manifestacions de violència de gènere, el seu
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compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els
maltractadors.
3. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig a
qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o la
minoració de les mesures de protecció de les dones enfront de
la violència masclista, així com el drama social i les
conseqüències que té per a les víctimes.

d) Canviar les condicions de jubilació anticipada per a
aquelles treballadores i aquells treballadores que no puguin
exercir el seu treball a causa de l’especial penositat, derivada
d’una excessiva càrrega laboral durant anys a l’hoteleria balear.
A la seu del Parlament, 26 de febrer de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'adopció de
qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que
plantegen la supressió o la reducció de les mesures de protecció
de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables
que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.
5. El Parlament de les Illes Balears es compromet a impulsar
l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de dones i homes, en coordinació amb tots els poders públics,
i a continuar reforçant l’Institut Balear de la Dona, creat per la
Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona.
A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2019
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
19 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 13619/18, relativa a
incorporació d'un segon cable per a la connexió energètica de
Menorca, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a incorporar amb urgència un segon cable a la connexió amb
Menorca.
A la seu del Parlament, 26 de febrer de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1252/19, relativa a jubilacions
anticipades, amb les esmenes RGE núm. 1535/19, 1449/19 i
1524/19, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

1.2. TEXTOS DEBATUTS

C)

1.2.1. INTERPELALACIONS

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i la Comissió de seguiment del Pacte de Toledo a estudiar els
canvis necessaris a la Llei general de la Seguretat Social, per tal
que en tots els casos de jubilació anticipada, ja sigui per causa
no imputable al treballador o per voluntat d’aquest:
a) Es minorin els actuals coeficients reductors de la pensió,
amb un màxim d’un 0,5%, fins a la seva desaparició amb una
cotització de 40 anys.
b) Deixin d’aplicar-se els coeficients reductors des del
moment en el qual el pensionista compleixi l’edat de jubilació.
c) Els períodes en els quals s’hagi interromput la cotització
a causa de l’extinció de la relació laboral o de la finalització del
cobrament de prestacions d’atur, quan aquestes circumstàncies
s’hagin produït entre els nou mesos anteriors al naixement o als
tres mesos anteriors a l’adopció o acolliment permanent d’un
menor i la finalització del sisè any posterior a aquesta situació,
computin també per al compliment del període mínim de
cotització exigit.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11022/18,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transport públic.
Actuà com a interpelAlant la diputada Margalida Cabrer i
González i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
el conseller de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 11134/18,
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del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb l'aplicació de la Llei d'igualtat.
Actuà com a interpelAlant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

I) RGE núm. 854/19, de la diputada Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a balanç de la gestió de
la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
J) RGE núm. 845/19, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estat
d'execució dels projectes finançats amb l'Impost del Turisme
Sostenible, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
K) RGE núm. 856/19, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política
d'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de febrer de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 841/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a proposta
format de la declaració d'obligació de servei públic per a la ruta
aèria Menorca-Barcelona, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
B) RGE núm. 843/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a preu de
l'habitatge, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
C) RGE núm. 846/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
descens de les reserves turístiques, que contestà la
vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
D) RGE núm. 849/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de les urgències
hospitalàries, que contestà la consellera de Salut.
E) RGE núm. 850/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions d'ocupació
hotelera a FITUR, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
F) RGE núm. 851/19, de la diputada María José Ribas i Ribas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatges de
l'IMSERSO a les Illes Balears, que contestà la vicepresidenta
i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme.
G) RGE núm. 852/19, de la diputada María Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de la quantia
del plus de residència per part de l'Ibsalut, que contestà la
consellera de Salut.
H) RGE núm. 853/19, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució de la
inversió en els pressuposts generals de l'Estat per a 2019, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

L) RGE núm. 847/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a retirada de la proposició de llei de protecció de la badia de
Sant Antoni, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
M) RGE núm. 844/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatge
social, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
N) RGE núm. 855/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la
propietat privada, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
O) RGE núm. 1146/19, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aprovació
del decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
P) RGE núm. 1151/19, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Parc Natural d'Es Trenc,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
Q) RGE núm. 1152/19, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a personal d'urgències als hospitals, que
contestà la consellera de Salut.
R) RGE núm. 1168/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aliances del Govern en
matèria agrària, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
S) RGE núm. 1169/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a diversificació de
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l'economia, que contestà el conseller de Treball. Comerç i
Indústria.
T) RGE núm. 1170/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat dels llots
procedents de la depuradora de Ferreries, que contestà el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
U) RGE núm. 1253/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
infants amb autisme de Gaspar Hauser, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
V) RGE núm. 1147/19, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures
per equiparar la inversió en serveis socials, que contestà la
consellera de Serveis Socials i Cooperació.
W) RGE núm. 1172/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència de la
Conselleria de Salut durant la present legislatura, que contestà
la consellera de Salut.
X) RGE núm. 1148/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a funció dels inspectors turístics, que contestà la presidenta de
les Illes Balears.
Y) RGE núm. 1149/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pacte antitransfuguismne, que contestà la presidenta de les
Illes Balears.
Z) RGE núm. 1174/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aliances amb
Catalunya, que contestà la presidenta de les Illes Balears.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de febrer de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
AA) RGE núm. 1333/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a situació
del transport aeri sanitari a partir de la nova adjudicació, que
contestà la consellera de Salut.
AB) RGE núm. 1336/19, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reserva
marina de l'Illa de l'Aire a Menorca, que contestà el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
AC) RGE núm. 1342/19, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
connectivitat de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
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AD) RGE núm. 1450/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nomenament
del nou cap de servei de nefrologia de Son Espases, que
contestà la consellera de Salut.
AE) RGE núm. 1339/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a generadors a
l'illa de Menorca, que contestà el conseller de Territori, Energia
i Mobilitat.
AF) RGE núm. 1340/19, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condonació del deute de la nostra comunitat autònoma, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
AG) RGE núm. 1341/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dinamització del
sector turístic, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, Recerca i Turisme.
AH) RGE núm. 1347/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a seu de l'Orquestra Simfònica, que contestà la consellera de
Cultura, Participació i Esports.
AI) RGE núm. 1349/19, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliments
en matèria de residus a Menorca, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
AJ) RGE núm. 1338/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció del
cap de servei de nefrologia, que contestà la consellera de Salut.
AK) RGE núm. 1343/19, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assessors del
Govern, que contestà la consellera de Presidència.
AL) RGE núm. 1334/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de les
dades de l'informe Renta municipal disponible en Baleares
(2012-2015), que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AM) RGE núm. 1348/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pressió fiscal a les Illes
Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AN) RGE núm. 1337/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla de
Ciència, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
AO) RGE núm. 1344/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a les Illes Balears i el
Govern de Pedro Sánchez, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.4. COMPAREIXENCES

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer de 2019, rebutjà les Esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 765/19 i 783/19, dels Grups
Parlamentaris Mixt i Popular, respectivament, al Projecte de
llei RGE núm 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears, amb el resultat següent: vots
emesos 54, vots a favor 20, vots en contra 34 i abstencions 0.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació i
Universitat, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a gestió
administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics
educatius als centres de les Illes Balears (RGE núm.
14572/18).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de febrer de 2019, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Educació i Universitat, qui informà sobre el tema
indicat.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3.3. MOCIONS

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de febrer de 2019, rebutjà els Punts 4 i 6 de la Moció RGE
núm. 15299/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició
energètica, amb el resultat següent:
• Punt 4: vots emesos 52, vots a favor 25, vots en contra 27
i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 52, vots a favor 24, vots en contra 28
i abstencions 0.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial
contra el Càncer, 4 de febrer de 2019.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2019, aprovà per assentiment la declaració que
es transcriu a continuació.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

.
Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial
contra el Càncer
4 de febrer de 2019
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de febrer de 2019, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 860/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019, amb el
resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 54, vots a favor 23, vots en contra 28
i abstencions 3.
• Punt 3: vots emesos 54, vots a favor 25, vots en contra 26
i abstencions 3.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El càncer és la segona causa de mort al món: 9 milions de
morts el 2015. A Espanya és la primera causa de mort en
homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A les Illes
Balears també és la segona causa de mort. Abasta el 27.6% de
totes les defuncions.
Durant el 2018 varen morir en aquesta comunitat 2.306
persones a causa d’aquesta malaltia, 926 dones i 1.380 homes.
S’estima que una de cada cinc dones i un de cada tres
homes desenvoluparà un càncer abans dels 75 anys.
És per tant evident que el càncer és un problema de salut
molt important. Sempre tenint com a referència d’obligat
compliment les recomanacions incloses en el “Codi Europeu
contra el Càncer”. Per promoure en aquesta comunitat les
mesures que han demostrat que són eficaces per prevenir o
disminuir el risc de patir càncer subratllem algunes actuacions
preferents:
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•

En prevenció.
El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida
saludables: alimentació adequada, exercici físic per corregir
la tendència a l’obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics
(tabac i abús d’alcohol), evitar una exposició excessiva al
sol, utilitzar protecció solar i no emprar cabines de raig
UVA.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures per
equiparar la inversió en serveis socials, a causa de l'absència de
la diputada esmentada.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

L’educació des de la infància en aquestes actituds és
fonamental.
El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina,
còlon-recte i coll d’úter és altament eficaç i eficient. La
participació en els programes en aplicació a la comunitat
autònoma és extremadament recomanable i ha de ser
promoguda. És prioritari fer un seguiment dels resultats dels
programes i mantenir actualitzada la seva estructura.
•

•
•

En diagnòstic i tractament. Els procediments
diagnosticoterapèutics disponibles a la comunitat autònoma
són d’alta qualitat, fer-los accessibles sense demores ni
esperes a tots els ciutadans és tasca inexcusable. L’equitat
ha de ser incentivada.
S’ha de facilitar l’accés a les cures pal·liatives, donant-les
a conèixer, tant a la població general com a la sanitària.
Dins una atenció integral als malalts de càncer i a les seves
famílies, és necessari el suport social i psicològic que
puguin necessitar dins el procés d’atenció oncològica.

Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport
necessari i continuat a la investigació és condició ineludible. Si
no investiguem no millorarem i si no millorem el càncer
continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra
salut.
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Ordre de Publicació
D)
Decaïment de la preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1173/19, 1105/19 i 1145/19.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de febrer de 2019, decaigueren les preguntes
esmentades, presentades per la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, pel diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a tasca dels assessors del Govern,
a situació del transport aeri sanitari a partir de la nova
adjudicació i a oposicions a l'Ibsalut, respectivament, a causa
de l'absència dels diputats esmentats.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Ajornament de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18.

Entre tots i totes millorarem l’atenció a les persones amb
càncer.

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de febrer de 2019, s'acordà, per unanimitat, ajornar la
interpel·lació esmentada, relativa a política del Govern en
relació amb l'habitatge, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, a petició d'aquest grup.

B)
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ajornament de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2019, s'acordà, per assentiment, ajornar la
interpel·lació esmentada, relativa a política general del Govern
en matèria de transport públic, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, a petició d'aquest grup.

Ordre de Publicació
F)

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 842/19.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 de febrer de 2019, quedà decaiguda la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Marta Maicas i Ortiz, del

Designació de senador en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears al Senat.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 de febrer de 2019, es designà, per 53 vots emesos, 19
vots a favor, 7 vots nuls i 27 vots en blanc, el Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, com a senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11693/18, relativa a anuncis de prostitució, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9970/18, relativa a pla de millora d'emissaris submarins,
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots els emissaris submarins compleixin els
requisits per poder abocar al medi marí.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que destini una part dels ingressos provinents de
l'impost turístic sostenible a la millora de depuradores,
emissaris i dessaladores de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a avançar en l’elaboració d’una disposició amb rang de llei per
prohibir la publicitat de prostitució en els mitjans de premsa
escrita i d’altres formats.

A la seu del Parlament, 26 de febrer de 2019
El secretari en funcions de la comissió
Damià Borrás i Barber
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per a l’eliminació de la publicitat de
prostitució i de comerç sexual, en qualsevol dels mitjans
informatius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure bones pràctiques als mitjans de
comunicació social, com podria ser la no-inserció d’espais de
publicitat institucional en aquells mitjans que mantenen anuncis
de prostitució i/o atemptatoris contra la dignitat de les persones,
en el marc de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de
dones i homes, així com del Pla Autonòmic contra la tracta de
dones amb fins d’explotació sexual.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en la normativa que permeti acabar amb els
anuncis de prostitució que reprodueixin continguts vexatoris
relacionats amb la imatge de les dones i, per tant, atemptin
contra la seva dignitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir una mesa específica de mitjans de
comunicació (digitals i impresos) amb la finalitat d’eliminar els
anuncis de prostitució i potenciar cursos de formació per als
redactors dels mitjans de comunicació per tal de fomentar la
igualtat i evitar informacions que puguin atemptar contra la
dignitat de les dones i banalitzin o incitin la violència cap a
elles.
A la seu del Parlament, 19 de febrer de 2019
El secretari en funcions de la comissió
Carlos Saura i León
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer de 2019,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15232/18, relativa a la Lliga de Debat de Secundària i
Batxillerat, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat a fer possible que els estudiants de
secundària de les Illes Balears puguin participar a la Lliga de
Debat de Secundària i Batxillerat organitzada per la Xarxa
Vives i, a aquest efecte, l’insta a establir els acords necessaris
amb la Universitat de les Illes Balears, membre de la Xarxa
Vives d’Universitats, per tal que aquesta assumeixi el rol
d’universitat de referència per a tots els centres de secundària
de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 19 de febrer de 2019
La secretària de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

BOPIB núm. 185 - 8 de març de 2019

2.3. TEXTOS REBUTJATS

10515

subministrament elèctric i la reconversió de la central d'Es
Murterar, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
6, vots en contra 7 i abstencions 0.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9853/18, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a comunicar al Govern de l'Estat la decisió del Parlament de les
Illes Balears de reduir l'abocament d'aigües residuals a través
d'emissaris submarins a la badia d'Alcúdia, amb el resultat
següent: vots emesos 10, vots a favor 4, vots en contra 6 i
abstencions 0.
Palma, a 5 de març de 2019
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 14 de febrer de 2019,
rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
15232/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, amb el resultat
següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i
abstencions 0.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2019, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
9970/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
millora d'emissaris submarins, amb el resultat següent: vots
emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i abstencions 0.

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer de 2019,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 569/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a campus transnacionals, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 1.

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

G)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de febrer de 2019, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 13172/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a criteris econòmics i qualitatius en les licitacions de
serveis de neteja, seguretat i serveis auxiliars de la CAIB, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en
contra 7 i abstencions 0.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 13618/18, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a potenciació de les polítiques d'habitatge per augmentar el
parc d'habitatges de protecció pública o preu taxat, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra
6 i abstencions 1.

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de febrer de 2019, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 14809/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a garantir el

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

10516

BOPIB núm. 185 - 8 de març de 2019
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

C)

Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 9971/18.

Compareixença del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, davant la Comissió de Turisme, sobre els
mecanismes que utilitza el Govern per controlar els preus
del transport marítim i aeri entre illes (RGE núm.
11783/18).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balear, en sessió de dia 20 de febrer de
2019, després de dur a terme tres votacions, es produí un empat
en la votació de la proposició no de llei esmentada, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i
connexió de la dessaladora de Ciutadella, i, conseqüentment,
aquesta votació se sotmetrà a la decisió del Ple de la cambra,
d'acord amb l'article 95.3 del Reglament.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2019, tengué lloc la
compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat,
qui, acompanyat del director general de Ports i Aeroports, de
la secretaria general de la Conselleria i de dos assessors,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Jaume Ribas, director general
d'Innovació i Comunitat Educativa, i del Sr. Vicenç Arnaiz,
en representació de la Comissió Tècnica 0-3, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre les seves
diagnosis, propostes i recomanacions amb relació a les
tasques de la comissió.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de 2019, tengué
lloc la compareixença del Sr. Jaume Ribas, director general
d'Innovació i Comunitat Educativa, i del Sr. Vicenç Arnaiz, en
representació de la Comissió Tècnic a 0-3, els quals informaren
sobre el tema indicat.

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
13693/18.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2019, s'ajornà, per assentiment, la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a recuperació de l'Observatori Social de les
Illes Balears, a petició del grup parlamentari esmentat.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

Compareixença de la consellera de Salut, davant la
Comissió de Salut, sobre la situació dels aparcaments dels
hospitals de Son Espases i Can Misses (RGE núm. 571/19).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2019, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.

B)

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de febrer de 2019, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut, qui, acompanyada del
director general i del secretari general del Servei de Salut,
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

2019, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 15383/18, presentat per
l'Ajuntament de Palma.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2019, després del
debat corresponent, quedà rebutjat, per cap vot a favor, 4 en
contra i 6 abstencions, l'escrit esmentat, mitjançant el qual es
tramet l'acord del Ple de l'Ajuntament de Palma pel qual es
reitera al Parlament que insti la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears perquè realitzi el control financer de l'activitat de
l'escorxador realitzada en el període comprès entre el 8
d'octubre de 2012 i el 8 d'octubre de 2017 per l'entitat mercantil
Escorxador i Serveis Càrnics Palma, SL.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

10517

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de març de 2019, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)

D)
Debat dels escrits RGE núm. 15443/18, 592/19, 593/19,
594/19, 595/19 i 612/19, presentats per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2019, es
debateren els escrits esmentats relatius a:
• Informe 152/2018, sobre la rendició de comptes del sector
públic local de les Illes Balears, exercici 2017.
• Informe 153/2018, del Compte General del Consell Insular
d'Eivissa, exercici 2016.
• Informe 154/2018, del Compte General del Consell Insular
de Formentera, exercici 2016.
• Informe 155/2018, del Compte General del Consell Insular
de Menorca, exercici 2016.
• Informe 156/2018, del Compte General del Consell Insular
de Mallorca, exercici 2016.
• Informe 157/2018, sobre els processos d'extinció d'entitats
dependents de la comunitat autònoma de les Illes balears
com a conseqüència de la reestructuració del sector públic
instrumental.
Palma, a 5 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
8321/18, de consultes populars i processos participatius.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de febrer de

RGE núm. 1837/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern pel que fa a la
convocatòria i la gestió dels processos relatius a les
oposicions per accedir als diversos cossos de funcionaris de
l'Administració de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears,
sobre la convocatòria i la gestió dels processos relatius a les
oposicions per accedir als diversos cossos de funcionaris de
l'Administració de la CAIB.
Palma, a 27 de febrer de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de març de 2019, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)

B)

RGE núm. 1886/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 11135/18.

RGE núm. 1777/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, B.

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.
11135/18, relativa a política del Govern en relació amb
l'habitatge, la moció següent.

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.

El Parlament de les Illes Balears constata la ineficàcia de la
política d’habitatge duta a terme pel Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura, amb més recursos que mai. Per
aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a plantejar un canvi en la seva política que
permeti donar una solució eficaç i efectiva a la problemàtica de
l’accés a l’habitatge a les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2019
La diputada
Sandra Fernández i Herranz
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Quins són els centres de salut encarregats de fer el
seguiment i com s'han seleccionat els centres per fer l'estudi
que s'ha de fer al "Projecte cambreres de pis i salut" finançat
amb l'Impost de Turisme Sostenible?
Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

C)
RGE núm. 1778/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, C.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de març de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el criteri del mostreig per seleccionar les cambreres
que formen part de l'estudi que s'ha de fer al "Projecte
cambreres de pis i salut" finançat amb l'Impost de Turisme
Sostenible?
Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
D)
A)
RGE núm. 1776/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, A.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'organisme encarregat de realitzar l'estudi que s'ha
de fer al "Projecte cambreres de pis i salut" finançat amb
l'Impost de Turisme Sostenible?
Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

RGE núm. 1779/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes cambreres han estat seleccionades per formar part
de l'estudi que s'ha de fer al "Projecte cambreres de pis i salut"
finançat amb l'Impost de Turisme Sostenible a Eivissa?
Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

E)
RGE núm. 1780/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, Mallorca.

Ordre de Publicació

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de març de 2019, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Quantes cambreres han estat seleccionades per formar part
de l'estudi que s'ha de fer al "Projecte cambreres de pis i salut"
finançat amb l'Impost de Turisme Sostenible a Mallorca?

Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

F)
RGE núm. 1781/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, Menorca.
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.

A)
RGE núm. 1850/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nota
de selectivitat dels alumnes de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com justifica el conseller d'Educació i Universitat que els
alumnes de les Illes Balears tinguin la nota de selectivitat més
baixa de tot el país?

Quantes cambreres han estat seleccionades per formar part
de l'estudi que s'ha de fer al "Projecte cambreres de pis i salut"
finançat amb l'Impost de Turisme Sostenible a Menorca?
Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

Palma, a 4 de març de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 1851/19, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desallotjament de famílies de Portocolom.

G)
RGE núm. 1782/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
cambreres de pis i salut, Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes cambreres han estat seleccionades per formar part
de l'estudi que s'ha de fer al "Projecte cambreres de pis i salut"
finançat amb l'Impost de Turisme Sostenible a Formentera?
Palma, a 26 de febrer de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

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.
Presidenta, hi haurà voluntat política per assolir una
fórmula jurídica que permeti a les 11 famílies de Portocolom
continuar a casa seva o, contràriament, procedirà vostè al seu
desallotjament immediat?
Palma, a 4 de març de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de març de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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F)

C)
RGE núm. 1943/19, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a situació actual del Pla de salut mental per a
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.
Pla de salut mental per a Menorca: situació actual.

RGE núm. 1946/19, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a urbanisme a la carta.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern que l'urbanisme a la carta per beneficiar
interessos privats ha millorat la vida a la majoria de la gent de
les Illes?

Palma, a 5 de març de 2019
La diputada
Patrícia Font i Marbán

Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

D)

G)

RGE núm. 1944/19, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració
d'emergència habitacional.

RGE núm. 1958/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a règim especial de
les Illes Balears a Formentera.

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

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

Per què després d'un any i mig encara el Govern de les Illes
Balears no ha desenvolupat el reglament que desenvolupa la
declaració d'emergència en matèria d'habitatge?

Pensa el Govern que el nou REB té en compte les
singularitats relacionades amb Formentera?
Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
E)

H)

RGE núm. 1945/19, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a promoció ciència i dones a les Illes.

RGE núm. 1959/19, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
desigualtat econòmica.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines propostes hi ha per a la promoció de la ciència i de
les dones en la ciència per a cadascuna de les Illes?

Quina opinió té el Govern sobre la desigualtat econòmica
a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Laura Camargo i Fernández

Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Carlos Saura i León
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I)

L)

RGE núm. 1960/19, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a indemnització per residència als empleats públics
de l'Estat.

RGE núm. 1963/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a desmantellament
de la depuradora de Santa Gertrudis.

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 gestions ha fet el Govern per aconseguir equiparar
amb Canàries la indemnització per residència dels empleats
públics 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té previst el conseller de Medi Ambient procedir al
desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis abans de
finalitzar la legislatura?
Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló
M)
J)
RGE núm. 1961/19, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a mesures en matèria de
discriminació de gènere.
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 mesures concretes ha posat en marxa el seu govern
en matèria de discriminació per qüestió de gènere, especialment
entre els joves?

RGE núm. 1964/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
als alumnes amb necessitats especials.
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 que ha gaudit de més recursos que mai
que es dóna una atenció adequada als alumnes amb necessitats
especials?
Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
N)
K)
RGE núm. 1962/19, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat
de tots els universitaris de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Amb més recursos que mai, què ha fet el Govern per
garantir el principi d'igualtat de tots els universitaris de les Illes
Balears?
Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Sara Ramón i Roselló

RGE núm. 1965/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
d ' e s pa i s p ú b l i c s p e r a l a c e l e b r a c i ó d e
"pseudoreferèndums".
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 la cessió d'espais públics per a la
celebració de "pseudoreferèndums" per tal de canviar l'ordre
constitucional?
Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

O)
RGE núm. 1966/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
d'aigua potable.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de març de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Com ha garantit el Govern que ha disposat de més recursos
que mai el subministrament d'aigua potable?
A)
Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

P)
RGE núm. 1967/19, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura de les especialitats mèdiques que demanden els
pacients.
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 amb més recursos que mai s'estan
cobrint totes les especialitats mèdiques que demanden els
pacients?
Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Q)
RGE núm. 1968/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitats
il·legals que perjudiquen el sector del comerç.
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.
Sra. Presidenta, creu que les activitats il·legals perjudiquen
el sector del comerç?
Palma, a 6 de març de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

RGE núm. 1769/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de les actuacions en pacients amb
dermatitis ectòpica moderada o greu, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
La dermatitis ectòpica moderada i greu és una malaltia
crònica caracteritzada per la presència d´un èczema inflamatori
i un prurit intens i invalidant.
La prevalença a nivell mundial ha augmentat de 2 a 5
vegades en els darrers 20 anys. Els canvis ambientals i l'estil de
vida que s´han produït, especialment en els països
industrialitzats, estan incrementant els casos d'aquesta malaltia
a persones genèticament susceptibles.
És un trastorn dermatològic que pot arribar a afectar un
20% dels infants a Espanya, on la prevalença s´ha triplicat en
els darrers 30 anys.
Aproximadament entre el 70 i el 85% dels casos de
dermatitis ectòpica s´inicien abans dels 5 anys i poden
desaparèixer entre un 60 i un 74% dels casos abans dels 16 any;
el percentatge restant persisteix durant l´edat adulta, però pot
començar a qualsevol edat, especialment entre els 20 i els 40
anys; els casos greus d´adults únicament representen el 0,08%
de la població.
El caràcter crònic i recurrent de la dermatitis ectòpica, sobre
tot moderada o greu , determina una sèrie de conseqüències
negatives a la vida dels pacients, com l'afectació del son, la
qualitat de la vida, l'entorn social i la pèrdua de productivitat
laboral o acadèmica. Freqüentment, aquesta dermatitis
ectòpica, s'associa a problemes de salut mental com ansietat o
depressió.
Existeixen molts de tractaments convencionals, encara que
generalment adreçats a alleugerir els símptomes de l'èczema;
afortunadament, la majoria dels pacients amb dermatitis
ectòpica es controlen amb educació terapèutica (escola
d'atòpia) amb cures diàries i tractaments tòpics, però hi ha una
minoria de casos que no responen a teràpia convencional, amb
formes incapacitants de dermatitis ectòpica als quals se'ls
hauria d'oferir els tractaments disponibles en el mercat mundial,
ja que recentment han aparegut tractaments biològics que
bloquegen selectivament el sistema immune, oferint millores a
les formes greus de la malaltia , com és el Dupilumab.
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Per tant, existeix una evident necessitat d´informació i
educació d´aquesta malaltia i de les greus repercussions socials,
emocionals i econòmiques damunt la vida dels afectats i dels
seus familiars. En aquest sentit, l´Associació d´Afectats per la
Dermatitis Ectòpica i l'Aliança General de Pacients han fet una
sèrie de propostes de millora.
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 i el Govern de l'Estat:
• A augmentar el grau de conscienciació social generant
major evidencia científica de la seva prevalença, impacte i
costos socioeconòmics.
• A establir unes guies clíniques harmonitzades a nivell
nacional per al correcte diagnòstic i tractament de la
dermatitis ectòpica moderada i severa.
• A crear protocols de diagnòstic adients per a la pràctica
clínica per tal d'evitar retards o manca de detecció.
• A millorar la formació dels professionals sanitaris,
especialment a Atenció Primària.
• A definir una ruta assistencial i a facilitar el finançament
adequat per tal que els afectats puguin rebre el tractament
i l'atenció apropiats, especialment aquells tractaments
disponibles en el mercat mundial amb millor eficàcia i
seguretat demostrada i aprovats per la FDA, l'EMA i altres
institucions adients, per aquesta indicació.
• A incrementar el suport psicològic als pacients.
Palma, a 25 de febrer de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 1770/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al poble veneçolà en el seu procés de
transició democràtica, davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
que pateixen els ciutadans i les ciutadanes de Veneçuela és
necessari que des de les institucions de les Illes Balears es doni
suport al procés cap a la transició democràtica que s'inicia en
aquest país. Així mateix és imprescindible mostrar el suport del
Parlament de les Illes Balears a les persones que pateixen greus
mancances a fi que l'ajuda humanitària que està estancada a les
fronteres d'aquest país pugui entrar-hi el més aviat possible.
El passat 20 de maig es varen celebrar a Veneçuela unes
eleccions presidencials que no foren, segons la Unió Europea,
ni lliures ni creïbles. Les denúncies han arribat des de diversos
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organismes, l’Organització d’Estats Americans (OEA) i els
principals governs de la regió, a més dels Estats Units. Tots han
coincidit a assenyalar que foren uns comicis fraudulents, en els
quals no es va garantir la participació de tots els partits polítics,
ni es varen poder celebrar en igualtat de condicions, ni de
conformitat amb la Constitució veneçolana, ni d’acord amb les
normes internacionals.
El passat 11 de gener, Nicolás Maduro jurà el segon mandat
com a president de Veneçuela, el mateix president del
Parlament Europeu, Antonio Tajani, afirmava que tan sols
reconeixia legitimitat a l’Assemblea Nacional de Veneçuela i
que el nou mandat presidencial era il·legítim, i advertia que,
des de la Unió Europea, es continuaria lluitant per
l’alliberament dels presos polítics i per la democràcia a
Veneçuela.
Dies després de la presa de possessió de Nicolás Maduro,
l’Assemblea Nacional es va reunir i acordà, en aplicació de
l’article 233 de la Constitució veneçolana, el nomenament del
president de l’Assemblea Juan Guaidó, com a president
encarregat i, com a tal, primera autoritat del país. Com a
conseqüència, i d’acord amb la Constitució, el diputat Juan
Guaidó prenia possessió el 23 de gener com a president
encarregat de la República. Els principals països de la regió
iberoamericana, països com ara Colòmbia, Brasil, Perú,
Equador, Argentina, Paraguai i Costa Rica així com els governs
dels Estats Units i de Canadà i diversos països de la Unió
Europea, entre ells recentment el Govern espanyol, han
reconegut el president interí Guaidó i han manifestat el seu
suport a les seves tasques per establir un govern de transició i
complir les seves obligacions constitucionals. En aquest sentit
també s’ha manifestat el Parlament Europeu.
La situació a Veneçuela es cada cop més greu, la manca de
medicaments, la fam, la manca d’aliments bàsics, etc., han
deixat a la població davant una crisi humanitària d’excepcional
gravetat.
Des de diferents països s'ha enviat ajuda humanitària per
pal·liar la greu situació que pateixen els veneçolans i les
veneçolanes, malgrat això el règim de Nicolás Maduro ha
impedit per la força que aquesta ajuda pugui arribar als que
més ho necessiten, el passat cap de setmana ha estat
especialment virulent, amb diversos enfrontaments quan els
camions plens de l'ajuda humanitària han intentat creuar la
frontera. Lamentablement s'han produït víctimes mortals, ferits
de diversa consideració i s'han destruït camions i nombrosos
béns de primera necessitat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears:
Primer. Manifesta el seu suport al reconeixement del Sr. Juan
Guaidó, president de l’Assemblea Nacional veneçolana, elegit
democràticament, com a president encarregat de Veneçuela.
Segon. Manifesta el suport al poble de Veneçuela en el seu
procés de transició democràtica per recuperar el respecte als
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drets humans, la llibertat i la consecució d’una democràcia
plena.
Tercer. Manifesta el seu suport a les organitzacions i països que
estan intentant fer arribar l'ajuda humanitària al poble de
Veneçuela i lamenta i condemna els atacs de les forces armades
i grups paramilitars lleials a Nicolás Maduro contra els combois
d'ajuda humanitària que es van produir durant els passats dies
23 i 24 de febrer amb el resultat de diverses persones mortes i
la destrucció de béns de primera necessitat destinats als
veneçolans i les veneçolanes.
Palma, a 25 de febrer de 2019
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 1847/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
1854/19), del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a protecció de la pràctica naturista i dels espais
tradicionalment nudistes a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Les platges i cales de les Illes Balears són els millors espais
de convivència i tolerància del món. A les nostres platges
conviuen totes les formes de vida i tenen una gran tradició de
respecte a la natura inspirada també per la filosofia naturista.
La Federació Naturista Internacional defineix el naturisme
com una forma de viure en harmonia amb la natura,
caracteritzada per la pràctica del nu en comú, amb la finalitat
d'afavorir el respecte a un mateix, als altres i al medi ambient.
La filosofia del naturisme i el dret al propi cos arrelen a les
nostres illes molt aviat i tenen una bona acollida per la pràctica
històrica del nudisme a les Illes Balears.
La història de les Illes està marcada per la tradició nudista
que va arrelar en els anys 60 a Eivissa. Altres vestigis anteriors
són el topònim que comparteixen Mallorca i Menorca, d'Illes
Gimnèsies, en referència a l'escassa vestimenta dels soldats
illencs.
El nudisme a les Illes Balears ha estat tolerat de manera
natural a les platges i cales per veïns i visitants molts anys
abans que la democràcia i la Constitució legalitzessin el dret a
l'expressió del propi cos.
Tot i la tolerància i el respecte de residents i visitants a les
Illes Balears, el creixement del turisme ha fet que a les platges
i cales de tradició naturista, el nudisme quedi progressivament
relegat a espais més reduïts i retirats, en molts casos per la
manca d'informació dels propis banyistes que desconeixen els
seus drets i que poden practicar el nudisme de manera legal i
segura.

En efecte, el nudisme pot ser considerat com una forma
d'expressió d'unes conviccions sobre el propi cos humà i de la
relació dels éssers humans amb la natura, i per això val la tutela
dels poders públics, en entrar en l'àmbit d'aplicació del dret a
la llibertat d'expressió garantit per l'article 20 de la Constitució.
Així ho va reconèixer el Tribunal Europeu de Drets
Humans en la seva sentència de 28 d'octubre de 2014 (Cas
Gough contra el Regne Unit).
A Espanya, el Defensor del Poble, fonamentant el seu
suggeriment de 19 d'octubre de 2017 (Queixa 17.012.654),
conceptua el nudisme com una ideologia que pot emparar-se en
el dret a la llibertat ideològica dels individus i les comunitats
sense més limitació, en les seves manifestacions, que la
necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la
llei (article 16 CE) i arriba fins i tot a considerar que d'això es
deriva la inconveniència de la seva normació mitjançant
ordenances municipals.
Addicionalment, el potencial del turisme naturista s'està
veient incrementat després del llançament de portals web, com
el de la Federació Espanyola de Naturisme, en el qual estan
recomanades platges de la nostra comunitat autònoma.
Per tot això, presentam la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la tradició naturista de les Illes Balears i
la seva pràctica en llibertat, tolerància i respecte a les persones
i el medi ambient, i per això:
a) A incloure en la informació i la senyalització de totes les
platges, el següent enunciat: "El naturisme és una forma de
viure en harmonia amb la natura, caracteritzada per la pràctica
del nu en comú, amb la finalitat d'afavorir el respecte a un
mateix, als altres i al medi ambient. El naturisme és una
pràctica admesa en el nostre litoral". I en aquelles platges que
compten amb una tradició nudista afegir la particularitat:
"Aquesta platja té una tradició naturista i us convidem a
practicar la nuesa i a respectar-la".
b) A incloure en els cursos i programes de formació policial
una referència al naturisme i l'exercici de la nuesa a les platges
com una manifestació del lliure desenvolupament de la
personalitat garantit per l'article 10 de la Constitució.
2. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
competents a garantir en els plecs de condicions dels quioscs,
restaurants i negocis similars ubicats en platges, el lliure
exercici del nudisme, de manera que els concessionaris només
puguin exigir a aquests consumidors l'ús d'una tovallola o tela
per seure.
3. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments a
abstenir-se d'incloure en les ordenances municipals qualsevol
referència a la vestimenta dels ciutadans, en constituir una
manifestació del lliure desenvolupament de la personalitat
garantit per l'article 10 de la Constitució, i a suprimir qualsevol
exigència referent a aquesta en les que estiguin vigents.
4. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments a
establir ordenances municipals que promoguin la llibertat i els
valors del naturisme, com a valors de la nostra societat.
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Palma, a 28 de febrer de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente
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d’aquest, que també d’acord als mateixos estatuts serà la
persona titular de la conselleria competent en matèria de salut
del Govern de les Illes Balears, i la seva permanència es troba
vinculada a la del president del Patronat que el va proposar. Els
estatuts també preveuen l’existència d’un director científic, que
malgrat ostenta la màxima representació de la institució, no té
competències legals i efectives sobre la gestió dels seus
recursos.

D)
RGE núm. 1931/19, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt, relativa a autonomia i estabilitat de
l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
(IdISBa), davant la Comissió de Salut (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió de Salut, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Un cop aconseguida
l'acreditació de l'IdISBa per part de l'Instituto Carlos III i
atenent la seva recomanació, l'IdISBa necessita adaptar els
estatuts, redifinir les funcions i competències del director
científic i crear la figura del director de gestió.
La capacitat d’una societat de produir coneixement és vital
per permetre el seu creixement econòmic de forma sostenible,
però per poder generar aquest coneixement de forma eficient,
els sistemes de ciència i tecnologia, i entre ells els centres de
recerca, requereixen d’estabilitat i d’una planificació amb una
estratègia definida a llarg termini. Una de les febleses del
sistema de recerca espanyol es troba, precisament, en la manca
d’autonomia d’aquests centres. Així, l’informe d’avaluació del
Comitè de l’Àrea Europea de Recerca i Innovació (ERAC,
European Research Area and Innovation Committee, ERAC)
relatiu a Espanya, va posar de relleu que “l’autonomia nominal
de què gaudeixen els organismes públics de recerca queden
lluny del que s’entén per autonomia en la gestió d’organismes
i institucions d’investigació al context internacional”. Aquest
mateix pannell d’experts destacava que, per contra, aquells
centres de recerca de nova creació que actuen al marc del dret
privat han obtingut grans resultats, han assolit estàndards
d’excel·lència internacional i s'han convertit en pols d’atracció
de talent investigador. A més, es proposa que la major dotació
d’autonomia dels centres de recerca ha d’anar lligada a un
plantejament estratègic i a una major responsabilitat sobre la
gestió, introduint el rendiment de comptes com un component
ineludible a través de l’adopció d’avaluacions de resultats
independents i periòdiques.
La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears
(IdISBa) és un organisme de titularitat pública de naturalesa
institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre,
que té afectat, de manera duradora, el patrimoni a la realització
dels fins fundacionals d’interès general que s'estableixen a
l’article 6 dels seus estatuts. Els estatuts de l’IdISBa determinen
que la seva direcció superior correspon al director gerent,
designat pel Patronat de la Fundació a proposta del president

Aquesta estructura dóna lloc, per tant, a una situació de
dependència política de la direcció superior de l’Institut i de
falta de continuïtat en el seu lideratge, condicions que
perjudiquen profundament el desenvolupament d’una estratègia
científica sòlida i a llarg termini que permeti assolir una posició
altament competitiva per captar més recursos econòmics i talent
investigador i generar resultats amb un impacte real sobre la
salut dels nostres ciutadans. Per altra banda, la nova guia
d’acreditació d’Instituts d’Investigació Sanitària, a la qual
s’hauria de remetre l’IdISBa per tal de revalidar la seva
acreditació com a tal, estableix que aquestes entitats hauran de
tenir un director científic amb capacitat executiva per al
desenvolupament de les competències que estableixen el vincle
jurídic i els estatuts de l’Institut. La mateixa guia estableix
també el requisit d’existència d’un director de gestió amb
pertinència a la plantilla de la institució.
Per tots aquests motius els grups parlamentaris signants
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a la modificació dels estatuts de l’IdISBa perquè la direcció
superior de la institució correspongui al director científic amb
les funcions i responsabilitats corresponents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a introduir la figura del director de gestió a l’IdISBa, per sota
del director científic, que haurà de ser incorporat mitjançant un
procediment de selecció laboral obert, competitiu i amb
transparència.
Palma, 5 de març de 2019
Els diputats
Vicenç Thomàs i Mulet
Olga Ballester i Nebot
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Gabriel Company i Bauzá
Alberto Jarabo i Vicente
Josep Ferrà i Terrasa
Nel Martí i Llufriu
Jaume Font i Barceló
Xavier Pericay i Hosta
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3.17. INFORMACIÓ

expressa pel Ple del Parlament en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1809/19 i 1805/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2019, es dóna per assabentada de la substitució de
les preguntes esmentades, presentades per les diputades Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, i Olga
Ballester Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
actuacions en matèria d'educació infantil de 0-3 anys i a
formació nàutica, incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària
de dia 5 de març de 2019, per les preguntes RGE núm. 1850/19
i 1851/19, relatives a nota de selectivitat dels alumnes de les
Illes Balears i a desallotjament de famílies de Portocolom,
respectivament.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió General de Consells Insulars
per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1764/19,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i resta
assabentada que el diputat Alberto Jarabo i Vicente substituirà
el diputat David Martínez i Pablo com a membre de la comissió
esmentada.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 13081/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1836/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la interpel·lació esmentada, relativa a política general del
Govern en matèria de convocatòria i gestió dels processos
relatius a les oposicions per accedir als diversos cossos de
funcionaris de l'Administració de la CAIB.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 6 de març de 2019, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics dels diputats i les diputades, corresponent a la
diputada Margalida Cabrer i González, a la qual podeu accedir
a través d'aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 1816/19,
presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del
Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, sobre mesures urgents
sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de
vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de
transports terrestres.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2019, havent estat publicat en el BOIB núm. 24
de 23 de febrer de 2019, el Decret llei 1/2019, de 22 de febrer,
sobre mesures urgents sobre l'explotació i el control de
l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures
en matèria de transports terrestres, 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

Ordre de Publicació
C)
Adscripció de la diputada María Asunción Pons i
Fullana al Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2019, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1887/19, presentat per la diputada María Asunción
Pons i Fullana, mitjançant el qual manifesta la voluntat
d'incorporar-se al Grup Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1888/19, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Popular,
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mitjançant el qual comunica l'acceptació de la incorporació de
la diputada esmentada.
Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Substitucions a diverses comissions per part del Grup
Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2019, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1890/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que la diputada María Asunción
Pons i Fullana substitueix Antoni Camps i Casasnovas a les
comissions d'Hisenda i Pressuposts i d'Assumptes Socials i
Drets Humans.
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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.

Palma, a 6 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 26 de febrer de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Sergio Campoy i González com a personal eventual
adscrit al senador designat pel Parlament de les Illes
Balears Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

F)
Resolució de Presidència en relació al cessament de la
Sra. Margalida Santandreu i Pons com a secretària de la
presidència amb caràcter de personal eventual del
Parlament de les Illes Balears.

Atès que:
Atès que:
1. L’Excel·lentíssim Sr. Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, senador designat pel Parlament de les Illes Balears,
sol·licita el nomenament del Sr. Sergio Campoy i González
com a personal eventual adscrit al seu servei, mitjançant l’escrit
RGE núm. 1744/2019, de 26 febrer.

La Sra. Margalida Santandreu i Pons fou nomenada
secretària de la Presidència amb caràcter de personal eventual
per resolució de la Presidència de dia 17 de febrer de 2017.

2. 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.

El Molt Hble Sr. president ha presentat l’escrit RGE núm.
1725/2019, de 22 de febrer, pel qual comunica el cessament de
la Sra. Margalida Santandreu i Pons com a secretària de la
Presidència amb caràcter de personal eventual del Parlament de
les Illes Balears, i amb efectes de dia 3 de març de 2019.

Resolució
1. El nomenament del Sr. Sergio Campoy i González com a
personal eventual adscrit al servei del senador designat pel
Parlament de les Illes Balears, Excel·lentíssim Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 26 de febrer de 2019 i amb unes
retribucions corresponents a 41.481,30 € 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,

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
1. El cessament de la Sra. Margalida Santandreu i Pons com
a secretària de la Presidència amb caràcter de personal eventual
del Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 3 de març de 2019.
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:
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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,
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, 28 de febrer de 2019.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. Francesca Sastre i Munar com a secretària de
Presidència amb caràcter de personal eventual del
Parlament de les Illes Balears.
Atès que:
1. El Molt Hble. Sr. President sol·licita el nomenament de la
Sra. Francesca Sastre i Munar com a secretària de Presidència
amb caràcter de personal eventual del Parlament de les Illes
Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 1726/2019, de 22 febrer.
2. 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
1. El nomenament de la Sra. Francesca Sastre i Munar com a
secretària de la Presidència amb caràcter de personal eventual
del Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 4 de març de 2019 i amb unes
retribucions corresponents a 44.739,52 € 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,
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, 28 de febrer de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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