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A la seu del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

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 21 de febrer de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 272/19, relativa a llei tributària i ajudes econòmiques
d'emergència social concedides a persones en situació
administrativa irregular, i quedà aprovada la següent:
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5904/18, relativa a derogació del límit d'endeutament de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

C)

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a realitzar les modificacions legals pertinents per tal que les
persones empadronades a qualsevol municipi d’Espanya, ateses
i valorades pels serveis socials municipals o autonòmics,
puguin rebre ajuts econòmics de caràcter social per part de les
administracions públiques competents.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar immediatament, en un termini no superior a dos
mesos, la derogació del límit d’endeutament previst a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local.
A la seu del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
El president en funcions de la comissió
Antonio Gómez i Pérez

A la seu del Parlament, 26 de febrer de 2019
La secretària de la comissió
Laura Camargo i Fernández
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5141/18, relativa a rebuig a les expressions proferides
per Valtonyc, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears reprova i manifesta el seu
més absolut rebuig a les expressions proferides per Miquel
Arenas Beltrán, més conegut com Valtonyc, en el transcurs
d’una actuació en què animà a atemptar contra la vida dels
agents de la Guàrdia Civil i dels fiscals, i expressa el
convenciment que aquestes expressions no poden tenir cabuda
en un estat democràtic i de dret, com tampoc no hi poden tenir
cabuda expressions xenòfobes, homòfobes, misògines i
qualssevol altres que atempten contra els drets fonamentals.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
tasca que desenvolupen totes les institucions de l’Estat i
especialment la Fiscalia i la Guàrdia Civil per tal d’acabar
definitivament amb la xacra del terrorisme.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 15179/18, relativa a
prevenció primària de l'obesitat infantil, amb les esmenes RGE
núm. 1772/19 i 1789/19, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar l’educació alimentària-nutricional als
centres escolars i la seguretat nutricional dels usuaris del
menjador escolar, d’acord amb la Llei 17/2011, de 5 de juliol,
de seguretat alimentària i nutrició.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar per via d’urgència, abans d’acabar
aquesta legislatura, el projecte de decret sobre la promoció de
la dieta mediterrània als centres educatius de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir, amb el projecte de decret sobre la
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears, que la persona encarregada de
supervisar els menús i l'oferta alimentària dels centres educatius
i sanitaris sigui sempre un dietista-nutricionista col·legiat.
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Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la col·laboració a l’àmbit de salut i
educació amb ajuntaments, consells insulars, escoletes i
associacions per obtenir un major impacte i efectivitat dels
programes i activitats dirigides a combatre l’obesitat infantil.

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

A la seu del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2019, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de febrer de 2019, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 921/19, relativa a suport a
la reconstrucció mamària per a l'illa d'Eivissa, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

A) RGE núm. 1375/19, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi "Panorama
actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa".
B) RGE núm. 1384/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos
destinats a les productores.

RESOLUCIÓ
E)

C) RGE núm. 1385/19, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les
audiències.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solucionar i combatre les desigualtats entre illes
en matèria de reconstrucció del pit i a adoptar les mesures que
corresponguin per poder donar els mateixos serveis a tot
l’arxipèlag balear.

D) RGE núm. 1386/19, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
sobre la internalització del personal de l'Ens.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que sigui un dret públic poder comptar amb un
cirurgià plàstic i amb els mitjans necessaris a l'Hospital Can
Misses, per a la reconstrucció del pit de les malaltes de càncer
de mama que han necessitat una mastectomia a tot l’arxipèlag
balear.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar la possibilitat a totes les dones de l’opció
de la reconstrucció del pit extirpat en la mateixa intervenció
quirúrgica.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè empri tots els mitjans necessaris per poder
fer complir aquesta PNL en un termini màxim de sis mesos.”
A la seu del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicenç Thomàs i Mulet

E) RGE núm. 1389/19, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació tecnològica
a IB3.
F) RGE núm. 1395/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
internalització dels serveis lingüístics.
G) RGE núm. 1399/19, del diputat Antoni Reus i Darder, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a planificació
per a la renovació tecnològica.
H) RGE núm. 1401/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a titular
contrastat amb dades objectives a la notícia.
I) RGE núm. 1387/19, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució
del conflicte amb Líquid Media.
J) RGE núm. 1390/19, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de la capacitat
de producció.
K) RGE núm. 1396/19, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a informe
de Price Waterhouse&Cooper.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Maria Antònia Garcías i
Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre tot allò referent als acords parlamentaris
adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de
promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de
Formentera (RGE núm. 3761/18).

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de
desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer de
2019, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2019, tengué lloc la compareixença de la Sra. Maria Antònia
Garcías i Roig, directora gerent de l'Institut Balear de
l'Habitatge, qui informà sobre el tema indicat.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4/19, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de març de 2019, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat.

B)
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Compareixença del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la
campanya contra la precarietat laboral (RGE núm.
15242/18).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de febrer de 2019, tengué lloc la
compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria,
qui, acompanyat de la directora general de Treball, el cap de
Gabinet, el cap de Premsa i dos assessors, informà sobre el
tema indicat.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
920/19, de modificació del text refós de la Llei de consells
escolars de les Illes Balears.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de 2019, procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Acord de compareixença de la consellera de Salut sobre
els abusos que es donen a l'Ibsalut en la designació dels
caps de servei, com és el cas del Servei de Nefrologia (RGE
núm. 1411/19).

Ordre de Publicació
E)
Elecció del càrrec de vicepresident de la Comissió de
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de febrer de 2019, s'acordà, per unanimitat,
recaptar la presència de la consellera de Salut per tal que
informi sobre el tema indicat.

La Comissió de Reglament del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de març de 2019, elegí, per
proclamació, d'acord amb l'article 43.5 del Reglament de la
cambra, el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, com a vicepresident de la comissió.

Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Elaboració del dictamen de la Proposta de reforma de
Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm.
1534/19.
La Comissió de Reglament del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de març de 2019, procedí a
l'elaboració del dictamen del proposta de reforma esmentada.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2089/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda del
turisme alemany.
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 la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com pensa recuperar el Govern la caiguda de turistes
alemanys després de les dades que es desprenen de la darrera
fira turística celebrada a Berlín?
Palma, a 11 de març de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de març de 2019, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de març de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
B)

A)
RGE núm. 1874/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a col·laboració públicoprivada de la
sanitat pública de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpelAla la consellera de
Salut del Govern de les Illes Balears, sobre la col·laboració
públicoprivada de la sanitat pública de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

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 13 de març de 2019, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

RGE núm. 2206/19, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
piscina de dilatació per a parts naturals a l'Hospital Mateu
Orfila de 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.
Quan pensa el Govern dotar de piscina de dilatació per a
parts naturals l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i així
equiparar-se amb les illes de Mallorca i Eivissa?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
David Martínez i Pablo

C)
RGE núm. 2207/19, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a ajuda a la dependència.
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.
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Què pensa fer la Conselleria de serveis Socials per no
suspendre les prestacions del dret a rebre l'ajuda de
dependència a persones que s'han traslladat d'altres comunitats
autònomes?
Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

D)
RGE núm. 2208/19, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a protecció de Ses Fontanelles.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
Margalida Cabrer i González

G)
RGE núm. 2211/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius quant
al lloguer turístic.
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.
Creu el Govern que ha complert amb els seus objectius
referents al lloguer turístic?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quines accions emprendrà el Govern per protegir
definitivament Ses Fontanelles?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

E)
RGE núm. 2209/19, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte del Centre integral d'FP d'Hostaleria i Turisme a
Ciutadella.
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.
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H)
RGE núm. 2212/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu el Govern que ha complert el seu objectiu referent a la
defensa dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Quina és la situació actual del projecte del Centre integrat
d'FP d'Hostaleria i Turisme a Ciutadella?
I)
Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 2210/19, de la diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectius de mobilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu el Govern que ha complert amb els seus objectius
relatius a mobilitat?

RGE núm. 2213/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a legalitat en 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu que el Govern està al costat de la legalitat del sector
del comerç?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
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J)

M)

RGE núm. 2214/19, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
de la propietat privada.

RGE núm. 2217/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Ses Fontanelles.

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.

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.

Creu que el Govern està al costat de la defensa de la
propietat privada?

Pensa el Govern acabar la legislatura garantint que a Ses
Fontanelles no s'implantarà una nova gran superfície
comercial?

Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 2215/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adequació de les infraestructures a la propera temporada
turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures ha pres el Govern per adequar les
infraestructures a la propera temporada turística?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 2218/19, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a transferència de la gestió dels ports de Maó, La
Savina, Eivissa i Alcúdia.
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 accions ha dut a terme el Govern per aconseguir la
gestió dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia, així
com de les instal·lacions nàutiques recreatives als ports
d'interès general?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

L)
RGE núm. 2216/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
resposta de la política educativa del Govern a les
expectatives generades.
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.
Considera que la política educativa del seu govern ha donat
resposta satisfactòria a les expectatives generades?
Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 2219/19, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fàrmac
Orkambi.
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.
Consellera, finançarà el fàrmac Orkambi per als malalts de
fibrosi quística?
Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot
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P)
RGE núm. 2220/19, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
acusacions d'odi de la ultradreta.
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.
Davant les acusacions de Vox Balears al moviment
feminista de "violent, totalitari i sectari", davant l'exigència de
condemna del seu president, Jorge Campos Asensi, a la
presidenta Armengol pels fets no produïts a Son Servera,
considera la presidenta que aquest partit i el seu president
indueixen a l'odi i a la persecució de feministes?
Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de març de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1980/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a model social basat en la igualtat, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
El feminisme representa un dels majors moviments socials
en el món global del segle XXI i ha protagonitzat en els últims
anys algunes de les mobilitzacions més multitudinàries que es
recorden al nostre país.
És cert que hem avançat molt en la causa de la igualtat entre
dones i homes. A Espanya, des que fa gairebé 90 anys la liberal
Clara Campoamor defensés el sufragi femení en la tribuna del
Congrés i aconseguís convèncer una majoria de diputats
d'aprovar el vot per a la dona, són molts els passos que hem
aconseguit per aproximar-nos a l'objectiu de la igualtat. Perquè,
en temps en els quals alguns volen retallar drets, cal
recordar-ho: el feminisme és una causa noble que persegueix la
igualtat formal i efectiva entre dones i homes.
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Amb l'estat social i de dret van arribar el divorci,
l'autonomia econòmica o l'avortament. I en una segona onada,
amb el canvi de segle, la Llei d'igualtat, que introduïa per
primera vegada un permís de paternitat de 13 dies.
Posteriorment, després de la fallida del bipartidisme, Ciutadans
va aconseguir ampliar aquest permís fins a les cinc setmanes
actuals, en una progressió l'aspiració última de la qual ha de ser
l'equiparació total.
La igualació dels permisos de maternitat i paternitat és una
de les mesures clau per combatre l'escletxa salarial i la
discriminació que pateixen les dones en l'àmbit laboral. Una
discriminació induïda per una legislació injusta. Sovint es diu
que la igualtat formal entre dones i homes ja ha estat
aconseguida, però la seva consagració a la Constitució no és
suficient. La legislació laboral és responsable d'induir una
desigualtat per raó de gènere que es tradueix en l'existència de
l'escletxa salarial.
Una regulació que estableix permisos desiguals per raó de
gènere és una legislació que no tracta de forma igualitària els
seus treballadors i que en discrimina una part: les dones. El
mercat laboral és competitiu, i en aquesta competició les dones
parteixen amb desavantatge. L'evidència empírica disponible és
unànime, a Espanya i a la immensa majoria de països avançats,
i assenyala el naixement del primer fill com el moment en què
s'inicia una escletxa salarial que no es tanca ja durant tota la
vida laboral de la dona i que té conseqüències sobre la seva
pensió de jubilació, perpetuant d'aquesta manera la desigualtat
econòmica més enllà de l'etapa professional.
A més, una legislació que estableix permisos desiguals per
maternitat i paternitat crea expectatives als ciutadans sobre quin
és el paper d'homes i dones en la societat, assenyalant a
aquestes com les persones sobre les quals ha de recaure el
major pes de la criança. Tenir fills és un projecte de vida
compartit en el qual dones i homes tenen una responsabilitat
parella. Però de poc serveix reivindicar des de la societat civil
la necessària coresponsabilitat si les nostres lleis continuen
assenyalant les dones com les persones a les quals concerneixen
en major mesura les tasques familiars i de l'àmbit domèstic.
Acabar amb aquesta desigualtat formal és un pas
fonamental per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i
homes. Equiparar la regulació de permisos permetrà combatre
l'escletxa salarial i ens acostarà a la igualtat laboral i
econòmica. I aquests canvis econòmics es veuran reflectits en
les actituds cap a les dones i en el seu estatus social. És un
esforç imprescindible, però que no ha d'acabar aquí.
L'escletxa salarial entre homes i dones a Espanya augmenta
al 37,5% en tenir fills, segons les últimes dades de l'Institut
Europeu d'Igualtat de Gènere. Les carreres dels homes no es
veuen penalitzades per la paternitat, mentre que les dones
experimenten un estancament indesitjat. Des del punt de vista
de l'empresari, contractar una dona que és mare o està en edat
de tenir fills implica un risc respecte de l'opció de contractar un
home: la seva baixa serà més llarga i la seva disponibilitat
laboral menor. A més, amb el naixement dels fills, les dones
són les que es veuen abocades en molta major mesura a
sol·licitar excedències per a la cura de familiars a càrrec o a
reduir la seva jornada de treball. I no és una elecció voluntària:
l'EPA ens diu que nou de cada deu dones que treballa a temps
parcial voldria fer-ho més hores.
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A més d'avançar en l'equiparació de permisos hem de posar
en marxa altres mecanismes que afavoreixin la conciliació, de
manera que les dones no hagin de triar entre la seva carrera
professional i ser mares. En aquest sentit resulta crucial el
paper d'una educació de zero a tres anys universal i gratuïta. Els
elevats costos de guarderies i escoles infantils obliguen moltes
dones de classe mitjana o treballadora a abandonar o relegar la
seva carrera professional per poder atendre els seus fills. Per
tant, una política ambiciosa en la cobertura de 0 a 3 anys és una
política que afavoreix la igualtat entre dones i homes i també és
una política redistributiva: les dones que es veuen més
penalitzades per la maternitat són les dones de menys recursos.
La tercera pota clau és la flexibilitat. A Espanya tenim uns
horaris laborals que fan incompatible la conciliació de la vida
laboral i familiar. Hem de fer una passa de gegant en polítiques
de racionalització d'horaris, flexibilitat i teletreball per eliminar
les barreres que fan impossible la igualtat real. Empreses,
treballadors i institucions han d'arribar a un acord per
adaptar-se a un model laboral que funcioni per a les demandes
del segle XXI. En aquest sentit, és imprescindible fer un esforç
per procurar una major visibilitat de dones, amb objectius clars
i polítiques ambicioses de transparència, seguint els exemples
d'èxit d'altres països que constitueixin models socials a seguir,
així com perseguir la presència equilibrada de dones i homes en
els òrgans executius i de direcció d'organismes públics i
privats.
Per tot això, els diputats de Ciutadans-Partit de la
Ciutadania, integrats en el Grup Parlamentari Mixt, presenten
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
continuar treballant i desenvolupant mesures per aconseguir
una igualtat real i efectiva entre dones i homes, i per aquest
motiu, insta al Govern de les Illes Balears a treballar per
aquesta igualtat implementant les següents mesures:
1. Augmentar i equiparar els permisos de maternitat i paternitat,
promovent la coresponsabilitat en el seu exercici entre els
progenitors.

6. Millorar les polítiques de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral a través de noves mesures, com la promoció
del treball a distància, la creació de bancs d'hores o
l'establiment de nous permisos relatius a hores de lliure
disposició, així com mitjançant la millora dels ja existents,
especialment els relatius a cura de menors o dependents a
càrrec.
7. Impulsar la universalització i la gratuïtat del primer cicle
d'educació infantil de 0 a 3 anys per fer efectives les
possibilitats de tota la població infantil en tot el territori
nacional d'accedir a aquesta etapa educativa, amb la finalitat de
promoure el desenvolupament primerenc d'habilitats cognitives,
la igualtat d'oportunitats i la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
8. Desenvolupar i treballar, juntament amb les organitzacions
sindicals i empresarials, les associacions professionals de
treballadors autònoms i les associacions de la societat civil més
representatives la finalitat de la qual sigui promoure la
racionalització dels horaris espanyols, per promoure i acordar
un Pacte Nacional per a la Racionalització d'Horaris i la
Conciliació, que són les bases per a una organització del temps
de treball compatibles amb el gaudi efectiu del temps de
descans i l'atenció adequada a les responsabilitats familiars.
9. Desenvolupar els avanços reeixits amb l'aprovació del Pacte
d'Estat contra la Violència de Gènere, implementant, amb
dotació pressupostària suficient, totes i cadascuna de les
mesures acordades en aquest.
10. Elaborar i aprovar un projecte de llei contra la violència
sexual, d'acord amb les obligacions contretes per Espanya amb
el Conveni d'Istanbul i a les recomanacions emanades del Pacte
d'Estat contra la Violència de Gènere, a fi de regular i introduir
mesures per combatre i eradicar la violència sexual en tots els
àmbits i, especialment, mesures que millorin la resposta
institucional immediata que rebin les víctimes d'aquesta
violència, així com el tractament estadístic i estudi acadèmic
d'aquestes respostes per avaluar els seus resultats i promoure la
seva eficàcia.
Palma, a 6 de març de 2019
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

2. Garantir el dret de les dones a l'accés a l'ocupació, a la
promoció professional en igualtat de condicions sense que
pateixin discriminació per raó de sexe.
3. Garantir el dret a la igualtat de remuneració per treballs
d'igual valor, evitant qualsevol discriminació per raó de sexe,
i millorar la transparència salarial i l'accés dels treballadors a
la informació sobre les retribucions de la seva empresa, ja sigui
a través dels seus representants, o de manera directa.

B)
RGE núm. 2018/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a sanitat pública i dignificació de la professió
mèdica, davant la Comissió de Salut.

4. Promoure juntament amb la resta de les administracions
públiques una cultura cívica basada en la igualtat real entre
totes les persones amb independència del seu sexe, en
particular, en l'àmbit laboral i professional.

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 Salut.

5. Millorar la supervisió i l'avaluació dels plans d'igualtat
desenvolupats per les empreses segons els requisits establerts
a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, així com incentivar la implantació
voluntària d'aquests plans per a les petites i mitjanes empreses.

Exposició de motius
El deteriorament de la sanitat pública és un mal endèmic
que per desgràcia afecta tot l'Estat espanyol, tot i això, la
insularitat és una realitat que en el cas de Balears ens
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converteix en una ciutadania de segona o tercera categoria a la
vista del Govern de l'Estat espanyol, i a l'àmbit de la sanitat es
fa més notori encara.
L'oblit al qual es veuen sotmeses les Illes d'Eivissa,
Formentera i l'arxipèlag en general es converteix en realitat
quan existeixen places de personal sanitari que encara no han
estat cobertes, deixant en evidència la trista realitat de la
desigualtat existent dins de l'Estat espanyol, sent que l'illa
d'Eivissa és una illa que a nivell internacional és projecció de
la marca Espanya i motor de l’economia balear.
Així mateix, la precarietat és una malaltia pròpia de la
darrera dècada a tot l'Estat espanyol i a tota l'administració
pública, però a la sanitat pública es fa més evident i més
preocupant aquest fet.
Aquesta afecta directament la ciutadania, i no tan sols un
aspecte quotidià, sinó la salut dels residents i turistes que ens
visiten; una qüestió inadmissible al segle XXI a la Unió
Europea.
La falta de personal sanitari a Balears i especialment a les
Pitiüses s'han convertit en una mal enquistat i provoca greus
distorsions en els serveis rebuts depenent de l'illa on visquem.
La igualtat dins del territori espanyol queda patent en la
mateixa Constitució Espanyola, podent així caure en la violació
dels drets bàsics plasmats en la carta magna i viciant una
realitat vinculada a la insularitat, i atès que, el Règim Especial
de Balears segueix sense donar solució a les necessitats reals,
s'ha d'impulsar la igualtat des de tots els fronts possibles per
pal·liar la injustícia generada arran de la nostra insularitat.
Fa unes setmanes milers de facultatius es van concentrar a
les portes de l'hospital i els centres de salut, tant a Balears com
ala resta de l'Estat espanyol, per exigir la contractació de més
professionals. A més han redactat el decàleg per “La
Dignificació Laboral en la Sanitat Pública”.
Els metges d'Atenció Primària de les Pitiüses són uns dels
més saturats d'Espanya, segons va denunciar el portaveu del
Sindicat Mèdic de Balears, Antoni Pallicer, durant la
concentració celebrada a les portes de l'Hospital Can Misses.
Denunciava que, segons les dades del Ministeri de Sanitat,
tenim la ràtio més alta de targetes sanitàries per metge de
família: 1.718. També compten amb la taxa més baixa,
juntament amb Ceuta i Melilla, de professionals d'Atenció
Primària per cada mil habitants: 0,6. Si parlem de les Pitiüses,
les ràtios són encara pitjors. La xifra és alarmant, a Eivissa hi
ha 2.127 habitants per cada metge de capçalera, xifra que a
Formentera és encara més alta: 2.443. Mentrestant, a Menorca
a cada metge només li corresponen 1.955 habitants i a Mallorca
encara menys: 1.774.
Per tant, es fa palesa la falta de més personal per poder fer
front a aquestes xifres. Tot això va en detriment dels pacients
atesos i de la qualitat de la sanitat pública.
L'excés de treball, els preus de l'habitatge i el cost de vida
de les nostres illes són els principals inconvenients per trobar
els professionals adients, especialment a les Pitiüses.
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Per fer front a aquests inconvenients, una de les qüestions
reivindicades seria l'equiparació dels plusos de residència amb
els professionals de Canàries. Formentera compta amb algun
acord per "fidelitzar-los".
El Règim Especial de Balears (REB) podria recollir aquesta
equiparació, però no serà així. Des de la transferència de
competències de sanitat a les comunitats, concretament en el
2002, hi ha dèficit sanitari històric perquè es va negociar molt
malament i que cap govern no ho ha quantificat.
Hem vist com el personal de l'Administració General de
l'Estat està en la mateixa situació (Policia Nacional, la Guàrdia
Civil, Justícia, Tràfic, Inspecció de treball, Presons, etc.).
Per tot això, presento la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat espanyol a dur a terme totes les
mesures necessàries que recull el "Decàleg per la Dignificació
Laboral en la Sanitat Pública" que s'ha redactat i que diu el
següent:
1. Solvència financera per a una assistència sanitària de
qualitat.
2. Millores en Atenció Primària: augment del pressupost
(30%), ajust de targetes sanitàries, increment de plantilles.
3. Estabilitat laboral: OPES cada dos anys i trasllats
continus.
4. Recuperació de la jornada de 35 hores setmanals i
adequació de plantilles hospitalàries.
5. Recuperació de pèrdua retributiva (-30% des de 2010):
productivitat variable.
6. Recuperació de les pagues extres 100%.
7. Equiparació d'indemnització de residència amb Illes
Canàries.
8. Dignificació i adequació retributiva de les guàrdies (12
anys congelades) i que computin com a temps productiu per
a jubilació.
9. Homogeneïtzar sou a nivell nacional dels MIR.
10. Planificació de les necessitats de metges: adequació de
places MIR.
11. Flexibilitzar la jubilació dels professionals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revertir la situació que pateixen les Pitiüses i a
equiparar-se amb l’illa de Mallorca amb dotació dels
professionals necessaris, davant del fet que tenen la ràtio més
alta de targetes sanitàries per metge de família de tot l’Estat
espanyol i compten amb la taxa més baixa de professionals
d'Atenció Primària per cada mil habitants.
Palma, a 7 de març de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta
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C)
RGE núm. 2088/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a publicitat enganyosa de CaixaBank sobre IRPH,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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 d'Hisenda i
Pressuposts.
Exposició de motius
Durant aquests últims anys ha quedat clar que algunes
entitats financeres, durant molts anys, van utilitzar tota mena
d'instruments per col·locar els seus productes financers i
aprofitar-se de la seva posició dominant davant els
consumidors. Un clar exemple és l'IRPH, índex de referència
utilitzat durant els anys de la crisi-estafa per a la concessió
d'hipoteques. Es creu que són més d'1,3 milions de persones
que han firmat hipoteques amb aquest índex.
Ja el novembre de 2016, es va aprovar en aquest cambra, la
PNL núm 7239/19 en la qual s'instava el Govern a dur a terme
diferents accions que han caigut en sac trencat.
A més el passat 9 d'octubre de 2019, va comparèixer
l'economista Sr. Guillem Bou per explicar un informe en el
qual acusava les entitats bancàries d'oferir als seus clients
aquest índex hipotecari manipulable i mancat de transparència
en el seu càlcul. A més va explicar que aquesta publicitat era
enganyosa, concretament de l'entitat CaixaBank, ja que
l'estabilitat de l'índex IRPH mai no es va donar per evitar les
pujades de les quotes mensuals de les hipoteques i no va
funcionar, en contra del que assegurava la publicitat, com un
índex amb garantia contra la pujada de tipus.
També tots els portaveus dels diferents grups parlamentaris
manifestem l'acord que s'havia emès publicitat enganyosa que
afectava famílies i petites empreses de les Illes Balears.
Durant aquests últims mesos, la Plataforma Stop
Desnonaments Mallorca que agrupa, entre altres, afectats per
les hipoteques de CaixaBank referenciades a l'índex IRPH, ha
presentat diversos escrits de denúncia davant la Direcció
General de Consum de les Illes Balears, en relació amb la
publicitat de CaixaBank sobre l'IRPH. Concretament feien
referència a la inclusió conjunta de les frases "És un índex
recomanat pel Banc d'Espanya" i que "Li proporciona garantia
i estabilitat" referides a l'IRPH. Tot això amb l'objectiu que
actués d'ofici.
Davant aquests escrits, la Direcció General de Consum de
les Illes Balears no ha actuat, s'ha inhibit i ha traslladat la
denúncia al Banc d'Espanya.
Com tots sabem les accions del Banc d'Espanya no són
vinculants per part de les entitats, per la qual cosa la potestat
d'intervenció en aquest cas és pràcticament nul·la i així ha estat
en aquest cas.
Davant denúncies similars davant altres agències
autonòmiques, s'han obtingut dictàmens relatius a l'índex IRPH
per part de la corresponent Agència de Consum. Atès que les

agències de consum autonòmiques comparteixen un marc legal
comú, la Direcció General de Consum de Balears és
perfectament competent per comprovar la inestabilitat de
l'IRPH i dictaminar l'engany en la publicitat facilitada. Fer
present que aquesta té competència en el marc general de la
Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears.
Com recull en la seva web, aquesta llei obliga els poders
públics a aconseguir una efectiva protecció dels consumidors,
especialment referent a la protecció de la salut i seguretat,
protecció dels legítims interessos econòmics i socials, protecció
jurídica, reparació de danys i perjudicis i dret a la informació
sobre productes i serveis.
En el seu article 14.1 recull "L'administració pública
adoptarà les mesures oportunes perquè l'oferta, la promoció i
la publicitat dels productes, béns o serveis, s'ajustin a la seva
naturalesa, característiques, condicions, utilitat o finalitat, sense
perjudici del que s'estableix en les disposicions de publicitat".
I en el seu article 81, en el qual es descriuen les
tipificacions d'infraccions, concretament al punt 2 es fa
referència a "Fer publicitat enganyosa de productes, béns o
serveis". Per tant, està totalment justificat que el Govern de les
Illes Balears és competent per obrir expedient i sancionar, si
escau, aquesta entitat financera.
També hem vist durant els últims com des de la UE, i en
multitud de sentències judicials, davant els abusos comesos per
algunes entitats financeres, les sentències han estat favorables
i han provocat un allau de denúncies per part de particulars i
d'organitzacions de consumidors o de bufets d'advocats que han
aglutinat centenars o milers de denúncies davant una mateixa
causa. Un clar exemple són les clàusules abusives.
A mitjan gener de 2019, vam poder llegir en premsa com el
Banc d'Espanya multava CaixaBank amb una multa de 3,6
milions d'euros, entre altres qüestions per no complir amb la
normativa de substitució d'índexs de referència, després de la
desaparició de l'índex IRPH de les caixes d'estalvis. Es pot
llegir aquesta en el següent enllaç:
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/multa-de-3
-6-millones-a-caixabank-por-abusos-en-lasPer tot això, presento la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General de
Consum de Balears a no inhibir-se de les seves funcions i a
obrir expedient sobre la publicitat enganyosa de CaixaBank en
l'índex IRPH, tant en el sentit de la recomanació d'ús per part
del Banc d'Espanya com de la suposada estabilitat de l'índex
IRPH.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General de
Consum de Balears que de manera paral·lela es trameti còpia
de l'expedient a la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC) i consulti sobre la sanció que
correspondria en cas d'engany en la publicitat d'un producte
financer que afecta un dret fonamental, l'habitatge.
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Palma, a 11 de març de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

D)
RGE núm. 2090/19, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a esteses elèctriques, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Davant el projecte de nova línia d’alta tensió de Red
Eléctrica Española que pretenia construir (amb un nou traçat
entre la subestació dels Bessons a la subestació de Portocolom)
una nova línia formada per 65 torres, algunes de més de 40
metres d’alçada, els veïnats afectats i l’opinió pública en
general es va assabentar del projecte quan aquest es trobava en
un avançat estat de tramitació, i a través dels treballadors de
REE que van realitzar visites als veïnats afectats informant-los
un a un d’on ubicarien les torres i que no hi havia res a fer.
Davant aquesta situació es formà l’associació “Pus Esteses”
per organitzar la resposta ciutadana.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears crearà una comissió
d’estudi per explorar de quines eines es pot dotar la CAIB per
garantir que la planificació de les esteses elèctriques, a l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sigui el més
respectuosa possible amb l’entorn. Aquesta comissió estarà
formada per experts i membres dels grups parlamentaris,
segons s’estableix al Reglament del Parlament de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta Red Eléctrica
Española i el Govern d’Espanya que en la planificació de les
esteses elèctriques es prioritzi la repotenciació o la construcció
de la noves línies aprofitant els traçats existents quan sigui
tècnicament viable, com en el cas de la línia Es
Bessons-Portocolom, i quan no sigui possible, per la no
existència d’un traçat existent, que se cerquin les alternatives
que tinguin el millor impacte possible amb el paisatge i
l’entorn.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els consells insulars a determinar els criteris i requisits
essencials de la futura planificació de les esteses elèctriques,
incloent-hi els possibles creixements de la demanda zonal o de
zones prioritàries del desenvolupament d’energies renovables.

Aquesta associació, amb el suport econòmic de particulars
i d’algunes administracions, va encarregar un projecte la
prestigiosa empresa d’enginyeria IM3 en el qual es demostra
que és viable tècnicament i econòmicament la repotenciació o
la construcció de la nova línia pel traçat existent.
Cal garantir el subministrament elèctric a la societat, però
també cal preservar el paisatge que és la principal font de
riquesa de les nostres illes. D’uns anys ençà hem vist com a la
planificació elèctrica s’incloïen nous projectes de grans línies
com la dels Bessons-Artà i la de la Marina de Llucmajor.
Aquestes noves línies generen greus perjudicis com la pèrdua
del paisatge, del valor econòmic de les propietats que
confronten i l’alarma social que provoquen, i que són evitables
amb una planificació orientada a garantir el subministrament
utilitzant els traçats existents quan sigui tècnicament possible
així com altres opcions més respectuoses amb el paisatge i amb
els veïnats.
Per donar resposta a aquesta problemàtica que afecta, o pot
afectar, tot el territori de les Illes Balears cal explorar de quines
eines es pot dotar la comunitat autònoma de les Illes Balears
per garantir que la planificació elèctrica sigui el més
respectuosa possible amb l’entorn i amb el menor impacte
paisatgístic possible.
A més, cal considerar que el desenvolupament d'una
planificació consensuada és clau per evitar costos de tramitació
i per assegurar que els projectes es duen a terme de forma
satisfactòria. Així, en el marc de la participació de les
comunitats autònomes en la planificació del subministrament
elèctric, convé involucrar els ens locals i els consells insulars
per fer més fàcil i eficaç tota la tramitació dels projectes
necessaris per donar resposta a les possibles demandes o
necessitats d’adequació.
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Palma, a 11 de març de 2019
El diputat
Enrique Casanova i Peiró
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

E)
RGE núm. 2092/19, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a regulació de la ràtio infermera/pacient
en el sistema sanitari i sociosanitari d'Espanya, 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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

L'article 14 de la Constitució proclama el dret a la igualtat,
i l'article 43 norma el dret a la salut dels ciutadans i ciutadanes
espanyols.
Per al compliment de tots dos articles en matèria sanitària,
és necessari que el sistema sanitari compti amb un nombre
adequat de professionals infermeres que puguin prestar als
ciutadans les cures necessàries per garantir el manteniment i/o
la recuperació de la seva salut.
El sistema sanitari espanyol no compta actualment amb una
legislació específica que reguli l'assignació d'un nombre màxim
de pacients a les infermeres en els centres sanitaris i
sociosanitaris. Per això, a cada comunitat autònoma s'ha
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establert fins ara un nombre d'infermeres en les seves plantilles
en atenció a diversos criteris.
Aquests criteris, en moltes ocasions, sobretot en els últims
anys de difícil conjuntura econòmica, han estat associats
principalment a l'objectiu de reduir el dèficit públic, més enllà
de l'interès a millorar la qualitat i la seguretat en la prestació de
cures i de l'assistència sanitària. Això ha incidit en l'augment de
les desigualtats entre les comunitats autònomes, com a
conseqüència de la insuficient partida pressupostària assignada
a sanitat, la qual cosa ha comportat un augment exponencial de
les càrregues de treball que han de suportar les infermeres i els
infermers.
Aquestes desigualtats entre comunitats autònomes també es
donen dins del mateix servei de salut, la qual cosa pot generar
una disparitat en la prestació de les cures infermeres, i provocar
un tracte desigual als ciutadans, en funció del centre sanitari o
sociosanitari i del territori on siguin atesos.
Actualment, segons les dades ofertes per organismes
internacionals i societats científiques, Espanya es troba molt
lluny de la mitjana europea pel que fa a ràtios
infermera/pacient, en la prestació de l'assistència sanitària al
nostre país. En concret, segons dades de l'OCDE, a Espanya
comptem amb 5,3 infermeres per cada 1.000 habitants, enfront
de la mitjana dels països del nostre entorn que compten amb
8,8 infermeres, i molt lluny de països com Dinamarca,
Finlàndia o Alemanya que fins i tot dupliquen i tripliquen la
ràtio espanyola amb 16,9, 14,7 i 13,3 infermeres per cada 1.000
habitants, respectivament.
Aquestes xifres indiquen el dèficit de professionals que
presenta el sistema sanitari i sociosanitari espanyol. A més, a
causa de la conjuntura econòmica assenyalada, els sistemes de
provisió de les plantilles s'han vist en bona mesura paralitzats,
per la qual cosa s'han agreujat aquests dèficits, atès que a
vegades ni tan sols se substitueixen íntegrament les baixes
laborals ni les vacants generades per jubilació i altres causes.
A això cal afegir els alts índexs de temporalitat que
precaritzen l'activitat laboral i assistencial que presten les
infermeres i els infermers, i que els serveis de salut en general
compten amb una plantilla cada vegada més envellida. Tot això
ha contribuït a l'empitjorament de les condicions de treball que
sofreixen els i les professionals i a unes altíssimes taxes d'estrès
i burnout acreditades.
Aquestes baixes ràtios infermera/pacient suposen un risc
directe sobre la vida dels ciutadans, augmentant de forma clara,
segons les evidències disponibles, la seva mortalitat i la seva
morbiditat, i incrementant el cost sanitari per l'augment de les
estades hospitalàries i el consum d'altres recursos.
Si a tot això li sumem la necessitat de donar una resposta a
l'envelliment progressiu de la població i a l'augment de la
cronicitat de nombroses patologies, es fa encara més necessari
dotar el sistema sanitari i sociosanitari d'un nombre
d'infermeres suficient amb la finalitat de garantir la qualitat de
les cures, la seguretat dels ciutadans i la sostenibilitat del
mateix sistema sanitari i sociosanitari.

I, en aquest sentit, és necessari recordar que els infermers i
infermeres tenen un paper fonamental en la prevenció i la
promoció de la salut, la qual cosa incideix directament en la
disminució de les complicacions que poden presentar les
diverses patologies, aportant benestar als ciutadans i disminuint
notablement la despesa sanitària a mitjà i a llarg termini.
La dotació adequada del nombre d'infermeres i infermers
que presten assistència en el conjunt del sistema sanitari no s'ha
de considerar simplement com una despesa sinó que, per
contra, suposa una inversió en la salut dels ciutadans i en la
qualitat de l'atenció que reben, així com una major garantia de
seguretat per als pacients, sense perjudici de la incidència
positiva que també té sobre les condicions de treball.
Aquesta inversió que el sistema sanitari i sociosanitari ha de
realitzar, adequant el nombre de professionals infermers per
donar garantia de l'atenció en cures de qualitat als ciutadans,
porta aparellat un estalvi econòmic per al mateix sistema, ja
que es veurien reduïts els efectes adversos, els reingressos i les
estades hospitalàries, que suposen un cost encara major que la
inversió realitzada a millorar la dotació de professionals
d'infermeria.
Comptar amb un nombre d'efectius suficient suposaria
veure disminuïda la sobrecàrrega assistencial de les infermeres,
reduir la possibilitat de cometre errors en l'atenció que presten,
augmentar la qualitat assistencial, millorar els temps d'atenció
i el tracte humà, donar d'aquesta manera compliment a
l'objectiu fonamental de millora de la qualitat de vida de la
població i garantir l'adequada protecció dels pacients i l'atenció
a les necessitats actuals dels ciutadans.
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que al seu torn insti el Govern d'Espanya a:
1. Impulsar l'aprovació a les Corts Generals d'una llei que
determini el nombre màxim de pacients assignats a cada
infermera o infermer, en cada nivell d'atenció hospitalària i
centre d'atenció primària, assegurant d'aquesta manera que
seran tractats amb els mateixos nivells de cures,
independentment del lloc en el qual resideixin.
2. Establir una dotació adequada d'infermeres que garanteixi
una atenció segura a la població de l'Estat i, per tant, de les Illes
Balears, amb igualtat i equitat entre territoris, millorant així la
cohesió territorial en matèria sanitària i sociosanitària.
3. Garantir, a través de l'establiment del nombre màxim de
pacients per infermera, que els i les professionals puguin
treballar amb una càrrega laboral adequada, la qual cosa
repercutirà positivament en la seva salut i seguretat en el treball
i en la seguretat clínica en la prestació de les seves cures.
4. Assegurar a través de l'establiment d'aquestes ràtios, la
sostenibilitat del sistema sanitari espanyol, en dotar-lo del
nombre suficient d'infermeres i infermers com a inversió
prioritària generadora d'importants retorns econòmics, socials
i de salut de la població.
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Palma, a 11 de març de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

F)
RGE núm. 2093/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a realització d'un estudi per fixar numerus clausus
de turistes que poden visitar les Illes Balears en funció de la
seva capacitat de càrrega, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
El model turístic actual i els seus excessos han portat els
investigadors del sector turisme a la generació d'un nou
concepte, l'anomenat concepte de "overtourism" o "excés de
turisme". Un grau més de la massificació turística que estan
vivint infinitat de llocs turístics en tot el món, un problema
global en el qual Balears està inclosa.
Més de 16 milions de turistes a Balears, més de 82 milions
de turistes internacionals a Espanya i 1.300 milions de turistes
en 2017 en tot el món, són algunes de les xifres que fan patent
l'increment desproporcionat i insostenible del turisme. Tot això
es tradueix en múltiples impactes directes i indirectes per als
residents d'aquestes destinacions turístiques, medi ambient,
model econòmic del territori, treballadores i treballadors, etc.
Durant aquests últims anys hem vist en clau balear com
multitud de col·lectius i plataformes ciutadanes estan
denunciant els efectes negatius de tot això. Alguns exemples
d'una llarga llista són Terraferida, GOB, PROU Eivissa, Gen
Eivissa, Ciutat Per Qui l'habita no per qui la visita, Mallorca
Blue, Oceana, Tramuntana XXI, Palma XXI o Sense Límits No
Hi Ha Futur.
Aquests col·lectius estan posant damunt de la taula moltes
qüestions cabdals que són ignorades per totes les
administracions públiques, començant pel Govern estatal fins
a arribar als ajuntaments dels nostres municipis.
A més, recentment hem tingut la sort de gaudir de dos
documentals realitzats a les nostres illes que il·lustren
perfectament el fons del que en aquesta iniciativa es demana.
Aquests documentals són "Overbooking" i "Tot Inclòs. Danys
i conseqüències del turisme a les Illes Balears". Qüestionen el
model de turisme que hem tingut durant dècades i el que tenim
actualment, la renda per càpita i la situació de les treballadores
i treballadors de les nostres illes, la dependència cada vegada
major del turisme com únic motor de la nostra economia, el
creixement descontrolat en l'arribada de turistes, la
vulnerabilitat i la fragilitat de les nostres illes, etc.
Davant d'aquests efectes i externalitats negatius que provoca
el turisme de masses, hem de prendre mesures reals ja. No
podem esperar el 2030, mitjançant el desenvolupament de
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l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible o el 2050 a
la futura llei de canvi climàtic.
Exemples de documents que només són declaracions de
bones intencions i que no tenen recursos econòmics ni humans
per dur a terme totes les mesures valentes que es proposen.
Per això, i ja en clau balear es fa necessari de cercar
indicadors, fer una anàlisi de dades històriques, mirar cap al
futur amb models de projeccions, etc., per tenir "una fotografia
real" del model que tenim actualment. Per això es fa necessari
la realització d'un estudi que ha d'anar acompanyat de mesures
a curt, mig i llarg termini, que facin minimitzar les externalitats
negatives del turisme.
Aquest estudi està totalment justificat si mirem cap a
l'exterior a qualsevol part d'Europa o del món.
Avui dia, determinades destinacions pateixen un grapat de
problemes molt importants, en els quals les autoritats locals han
hagut de prendre mesures. Exemples que hem de tenir molt
presents si no volem acabar com ells.
Algunes d’aquestes destinacions són molt conegudes i són
uns clars exemples dels efectes de l’excés de turisme. Si no
volem acabar com elles hem d’aprendre dels problemes i de les
solucions que han adoptat. En un llistat no exhaustiu que pot
incloure moltíssimes més destinacions, tenim els següents
exemples:
1. Itàlia. El ministre de turisme italià ha demanat limitar el
nombre de turistes a llocs emblemàtics. Un país amb més de
50 espais que són Patrimoni Mundial de la Unesco. Roma,
Florència, Venècia, Cinque Terre, Capri i Taormina són
clars exemples del “overturism” o “overbooking”
2. Santorini és el paradigma grec. El seu alcalde ha establert
un pla per posar un límit a l’arribada diària de creuers amb
l'objectiu de limitar a 8.000 les arribades diàries de turistes
de creuer -en temporada alta s'aconsegueixen 18.000
visitants. També han demanat al Ministeri de Turisme i al
Ministeri de Medi Ambient que declari Santorini
turísticament saturada
3. Dubrovnik: Una petita ciutat croata que ha arribat a la
quantitat de 8.000 turistes al dia per visitar el seu centre
històric. Ho fan mitjançant un sistema de càmeres de vídeo
que s'han col·locat en les tres entrades de la ciutat i en el
port, i la informació del qual és enviada a hotels i creuers
per desanimar els viatgers a visitar la zona en els moments
de major trànsit.
4. Barcelona: Podríem dir que va ser la primera ciutat
espanyola on la massificació de turistes en els últims anys
i el fenomen del lloguer turístic es va manifestar. Tothom
ha pogut veure com la ciutadania, inicialment en el barri de
la Barceloneta, es mobilitzava davant d’aquest fet.
5. Les illes de Koh Tachai, Phi Phi Leh, Boracay i Pasqua:
Fa gairebé 3 anys, les autoritats tailandeses van anunciar
que l'illa de Koh Tachai, un dels paradisos del país,
quedava tancada als turistes per un període indefinit.
Aquest tancament tenia com a objecte intentar pal·liar els
efectes negatius que sobre els recursos naturals suposa
l'enorme flux de turistes. També la platja Maia Bay, situada
a l'illa de Phi Phi Leh, al sud de Tailàndia ha seguit la
mateixa sort, platja que es va fer famosa per una pel·lícula,
un paratge, al qual arriba avui una mitjana de 4.000
visitants al dia en 200 embarcacions. El president de

10548

BOPIB núm. 186 - 15 de març de 2019

Filipines va ordenar recentment la clausura de l’illa de
Boracay, una de les àrees més populars, avui convertida «en
una claveguera». Hi ha posat un límit al turisme de masses
amb 19.200 persones per dia. L'illa de Pasqua amb 80.000
turistes a l'any, amb turistes gairebé de qualsevol lloc n'és
un altre exemple. L'augment de xilens disposats a obrir
restaurants i hotels ha provocat tensions amb els pobladors
indígenes. Les famoses escultures, conegudes com moais,
també sofreixen un procés de degradació accelerat a causa
de l'erosió i a l'acció de l'home. El Govern de Xile va
acordar limitar el nombre de visites de turistes i no residents
de 90 a 30 dies.
6. Machu Pichu: Les ruïnes d’aquesta ciutat inca van estar
a punt de morir d'èxit. Una mitjana de 5.000 persones al
dia, el doble del que recomana la Unesco. Ara només
s'entra per torns, i sempre amb guia.
7. Taj Mahal: El Govern de l'Índia ha limitat a 40.000 el
nombre de visitants indis diaris a aquest monument
patrimoni de la humanitat i una de les set meravelles del
món modern. A més, les visites no podran superar les tres
hores de durada.
8. El santuari d'Abu Simbel: El temple dedicat al faraó
Ramsés II i la seva esposa Nefertiti és la segona destinació
més visitada a Egipte després de les piràmides de Gizeh.
Davant la massificació i de les visites, s'hi han hagut de
prendre mesures per limitar l’accés al monument.
9. La Gran Barrera de Corall: Declarada Patrimoni de la
Humanitat en 1981 és un exemple visibles dels efectes de
l'escalfament global. Els coralls i tota la vida que hi habita
estan en perill d’extinció.
10. Balears: Formentor a Mallorca, Cala Salada a Eivissa,
Ses Salines d’Eivissa i Formentera i Cala Macaralleta, són
alguns dels exemples on les autoritats locals han pres
decisions valentes i han limitat el nombre de vehicles que
poden accedir a aquests espais.
Si ens centrem en el nostre arxipèlag, podem veure com
alguns dels mals que pateixen els anteriors exemples els patim,
i altres són diferents.
Avui en dia, l'accés a l'habitatge a les Illes Balears ha
esdevingut el principal problema de la nostra societat, i això és
a causa, principalment, de la falta d'unes polítiques d'habitatge
públic durant lustres i de la bombolla del lloguer turístic que
estem patint des de fa anys. La bombolla turística a causa de les
elevades xifres de turistes que visiten les Illes, té un efecte
directe en el nombre d'habitatges que es dediquen al lloguer
turístic de formal legal i il·legal a les nostres illes. A més,
associada a aquesta bombolla va associada la bombolla
immobiliària. El paradigma de tot això són l'illa d'Eivissa i la
ciutat de Palma on trobar un habitatge o una habitació s'ha
convertit en una odissea.

personal sanitari, dels cossos de seguretat i de funcionaris de
l'Administració General de l'Estat és una realitat normalitzada
avui en dia a la nostra comunitat que té efecte directe en els
serveis que rebem residents i turistes.
Un dels efectes directes de l'especulació en el lloguer
turístic, és la gentrificació dels residents de les zones
històriques. Aquesta massificació turística i la sobreexplotació
d'aquest model provoca l'efecte anomenat despersonalització de
les ciutats i provoca també un canvi de la fisonomia d'aquestes
zones, i es converteix en un comportament social comú a totes
les ciutats turístiques tant a nivell nacional com internacional,
que aconsegueix que els vertaders residents es traslladin a les
ciutats anomenades dormitori i fins i tot que canviïn la
residència a pobles i ciutats diferents o, en el nostre cas,
expulsats de les Illes per no poder pagar els preus desorbitats.
A més, el mateix ocorre amb els comerços de tota la vida o
serveis bàsics que hi havia anteriorment en aquests barris,
desapareixen comerços de tota la vida i a poc a poc són
reemplaçats per les multinacionals conegudes per tots.
Una de les conseqüències d'aquesta massificació turística és
la destrucció de territori. Col·lectius com el Gob, Gen Eivissa,
Terraferida o Prou Eivissa vénen denunciant el descontrol i la
desprotecció del territori. La falta de voluntat de moltes
institucions i els interessos econòmics que hi ha darrere de la
construcció descontrolada i de l'explotació dels habitatges per
un ús turístic han estat algunes de les moltes denúncies
públiques que durant aquests anys han fet.
Un altre exemple de denúncia i d'activisme és la Plataforma
antiautopista de Campos. Des d'aquest col·lectiu veuen amb
preocupació com la massificació turística, l'excés d'edificació
i el model viari basat en grans autopistes posen l'illa de
Mallorca en perill fins a un límit que no haguéssim imaginat
mai.
Un dels conceptes més recurrents a l'hora de parlar del
turisme és el de sostenibilitat. Paraules que per a alguns autors
suposen un oxímoron. I dins d'aquest concepte de sostenibilitat,
la sostenibilitat mediambiental es converteix en un dels pilars
de les nostres vides i del turisme a les Balears.

Sobre aquesta qüestió cal dir que després d'un any i mig,
encara el Govern de les Illes Balears no ha desenvolupat el
reglament que desenvolupi la declaració d'emergència en
matèria d'habitatge, on es declarava Palma i l'illa d'Eivissa
zones d'"emergència habitacional".

No podem oblidar la fragilitat de les nostres illes i
especialment de determinats indrets o paratges, espais naturals
protegits o àrees d'especial vulnerabilitat, tant a la terra com a
la mar; unes illes que tenen com atractiu a més del sol, la seva
natura, composta per una flora i fauna abundant tant terrestre
com marina. Tenim un tresor, que és part de l'atractiu turístic de
les nostres illes i que l'hem de conservar. Hem de cercar
instruments per protegir-les com els que ja tenim, o crear-ne de
nous. Alguns exemples són els parcs naturals, les reserves
marines, Menorca com a reserva de la biosfera, etc., però per
protegir, cuidar i mantenir-los s'han de destinar recursos
humans, tècnics i econòmics suficients si no volem acabar
destruint aquests paradisos o morir d'èxit com alguns dels
exemples anteriorment exposats. Avui dia aquesta última
premissa s'incompleix.

A més de ser un problema gravíssim per als residents, la
falta d'accés a l'habitatge raonable i digne avui en dia, és la
principal raó per la qual els servidors públics consideren haver
de venir a les Illes Balears com "mala sort", quan anys enrere,
la plaça a les Illes Balears era un autèntic premi. La fugida de

Una aposta valenta i un salt qualitatiu per obrir el debat
sobre l'eix d'aquesta iniciativa és la recent aprovació de la Llei
per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de
Formentera, una iniciativa amb un nom molt ambiciós i que
inicialment limitarà l'entrada de vehicles (en moments de
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màxima afluència) a l'illa més petita de les Pitiüses i més fràgil
del nostre arxipèlag. Hauria de ser l'exemple a seguir per la
resta d'illes i començar a parlar d'una sostenibilitat
mediambiental, econòmica i social real.
Associada a aquesta sostenibilitat, no podem oblidar-nos de
la sostenibilitat energètica, que després dels fets ocorreguts a
l'illa de Menorca recentment, fa present que Balears ha de
cercar alternatives a la dependència energètica absoluta de la
península. Sense una aposta real per les energies renovables, els
efectes de l'ús de combustibles fòssils a les nostres en la
producció d'energia, tant per als residents com per als turistes,
són i seran cada vegada més greus en el nostre medi ambient.
Vinculat amb la sostenibilitat, no ens podem oblidar del
nostre mar Mediterrani i de tota la seva fauna i flora, on la
posidònia és el nostre pulmó marí i va ser declarada Patrimoni
de la Humanitat en les Pitiüses fa més d’una dècada.
L’aprovació del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la
conservació de la Posidònia oceànica a les Illes Balears, havia
creat moltes expectatives, especialment des de les Pitiüses, però
en no comptar amb uns recursos suficients per combatre un
turisme nàutic incívic i les amenaces que sofreix la posidònia,
fa que la nostra mar, un lloc únic a tot el món, s’ha tornat en
una víctima més d’aquest excés de turistes.
I per últim i no menys important dins de la qüestió
mediambiental, no podem oblidar-nos del canvi climàtic i de
les possibles conseqüències que a mig i llarg termini pot tenir
en el nostre fràgil entorn.
Aquest model turístic i de creixement descontrolat, provoca
que des de determinades institucions públiques, partits polítics,
empreses, etc., es demani l’ampliació d’aeroports, ports i
carreteres i altres infraestructures estratègiques. Hem vist com,
a més a més, any rere any es batien rècords d’arribada de
turistes a les nostres illes per terra i mar.
Davant d’aquest fet, sorgeixen dues preguntes que són les
claus d’aquesta proposició no de llei: quants de turistes podem
assumir en les nostres illes sense posar en perill el nostre futur?
Quina és la capacitat de càrrega del nostre territori?
Davant la primera qüestió, la falta de voluntat política per
donar resposta és òbvia davant del fet de no dedicar els
recursos necessaris per fer l’estudi pertinent.
I sobre la capacitat de càrrega del nostre territori, hauríem
de parlar del concepte per relacionar-ho directament amb els
turistes que podem rebre. Entenem per capacitat de càrrega el
nombre màxim de persones que pot albergar un espai en
concret sense veure's afectat negativament. Per tant, en aquest
còmput, els residents, els treballadors i treballadores que fan
feina en les nostres illes i els milions de turistes que ens visiten,
determinaran quina capacitat té cada un dels nostres municipis,
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i com a
conseqüència el conjunt del nostre arxipèlag.
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Un exemple recent i que hauríem de treballar totes les
diferents administracions en aquesta línia és l’estudi de càrrega
del municipi de Valldemossa. El municipi mallorquí de
Valldemossa va registrar fins a 154 turistes per cada 100
habitants l'agost de l'any passat, segons un estudi de capacitat
de càrrega promogut per la Fundació Iniciatives del
Mediterrani en col·laboració amb Tramuntana XXI i Palma
XXI i realitzat en un dia laborable triat a l'atzar.
Continuant en l'exposició d'impactes directes sobre l'excés
de turistes, ens hem de formular la següent pregunta: quines
conseqüències provoca que milions i milions de turistes vulguin
venir a les nostres illes? Aeroports i ports col·lapsats en
diferents moments, carreteres que no poden absorbir els milers
i milers de vehicles que hi circulen diàriament, pobles i platges
plens de turistes i residents, infraestructures hídriques que no
poden donar servei a tothom, etc. Per tant, hem de parlar i
afirmar que moltes de les nostres infraestructures pateixen un
col·lapse endèmic per l'allau de turistes i, si no es prenen
mesures adients, els efectes seran nocius i irreversibles.
La sobreexplotació dels recursos que tenim en les nostres
illes, especialment l'aigua, és una de les qüestions que ens
hauria de preocupar a tota la classe política. A un creixement
de la població en les últimes dècades molt per damunt de la
mitjana d'Espanya i en els darrers anys la comunitat autònoma
amb major creixement hem d'afegir el nombre de turistes que
ens visiten que fa multiplicar per 3 o 4 el nombre de residents
de molts dels nostres municipis.
L'illa d'Eivissa és un dels exemples dels problemes que
pateix en matèria d'aigua. Ha estat declarada mitjançant un
decret de sequera en aquesta legislatura, els problemes de
salinització dels aqüífers o els centenars o milers de pous
il·legals que tenen sense control, són alguns dels terribles
efectes que sofreixen.
Un exemple d'aquests dies són les declaracions del conseller
Vidal recentment en sessió parlamentària on va dir que no és
sostenible l'obertura indiscriminada de pous durant els últims
anys a l'illa d'Eivissa. Davant d'aquest fet, què hem de fer? Què
pot fer la ciutadania en veure la inacció de les administracions
competents per assegurar un servei bàsic com és l'aigua?
Un altre exemple que podem llegir a la premsa eivissenca
és que “La falta d'aigua suficient frena la tramitació del PGOU
de Vila”. És a dir, la ciutat d’Eivissa no té els recursos hídrics
suficients per poder créixer més. I què fem amb els turistes que
ens visiten i que tripliquen la seva població en els mesos
d’estiu? Sembla que alguns partits que governen actualment i
donen suport al govern autonòmic han oblidat l'adhesió a un
dels documents que fa un parell d'anys es van llançar i on es
qüestionava el model econòmic i actual,
#SenseLímitsNoHiHaFutur. A més del manifest, s'instava les
institucions públiques a dur les 50 propostes per unes illes més
verdes, més justes i menys massificades.
Per tot això, presento la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi per fixar numerus clausus de
turistes que poden visitar les Illes Balears en funció de la seva
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capacitat de càrrega.
Ordre de Publicació
Palma, a 11de març de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

C)
Tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial per a la Proposició no de llei RGE
núm. 950/19.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.2199/19,
del Grup Parlamentari Popular, i accepta que la proposició no
de llei esmentada, relativa a combatre l'ocupació il·legal
d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les
persones i béns i la convivència social, es tramiti davant la
comissió indicada.

A)
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1963/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2019, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Miquel A.
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis, inclosa
a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 12 de març de
2019, per la pregunta RGE núm. 2089/19, relativa a caiguda
del turisme alemany.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9852/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2056/19,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a Llei 9/2017, de
3 d’agost, de regulació de les corregudes de bous i de protecció
dels animals a les Illes Balears.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Membre suplent de la Diputació Permanent per part del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2019, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1982/19, rectificat amb l'escrit RGE núm. 2171/19, presentat
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual
es comunica que el diputat David Martínez i Pablo formarà part
de la Diputació Permanent com a membre suplent.
Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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