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mediambiental i paisatgístic, es reconegui que les activitats que

desenvolupa la gent del camp són necessàries, legítimes i que

vertebren les societats agrícoles i forestals a l’entorn del seu

territori i són imprescindibles per garantir l’estabilitat dels

cicles naturals, la pervivència del paisatge, la conservació dels

costums i les tradicions i el foment d’un model econòmic

diversificat per a la nostra terra.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que totes les decisions que s’adoptin en aquest àmbit es

facin arribant a acords i sempre previ el corresponent diàleg

amb les entitats representatives dels pagesos, dels col·lectius de

caça i altres associacions que vertebren interessos legítims

presents al món rural.

A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018

El secretari de la comissió

Alberto Jarabo i Vicente

El president de la comissió

Enrique Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de febrer de 2018, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15341/17,
relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació i la seva
ubicació a Inca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

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

Balears a impulsar el procés de clusterització dels sectors

industrials del sistema productiu balear i concretament els

clústers de la moda i de l'alimentació.

A la seu del Parlament, 27 de febrer de 2018

El secretari de la comissió

Alberto Jarabo i Vicente

El president de la comissió

Enrique Casanova i Peiró

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 16956/17, relativa a l'educació de 0 a 3 anys, amb les
esmenes RGE núm. 2165, 2166, 2169, 2167, 2168, 2172, 2173,
2174, 2178, 2179, 2180 i 2181, totes de 2018, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)

El Parlament de les Illes Balears: 

1. Expressa el suport absolut al model d’educació 0-3 de

Menorca i de totes les escoletes autoritzades de la resta de les

Illes que consideren que l’etapa de 0 a 3 anys s’ha de

consolidar des d’un enfocament educatiu i pedagògic i caminar

cap a l’excel·lència educativa i social.

2. Reconeix totes les persones, institucions i col·lectius que, al

llarg dels anys, han apostat per l’educació 0-3 i han permès que

avui l’educació en edats primerenques a les Illes tengui un alt

nivell de salut i permeti donar una resposta educativa de

qualitat.

3. Afirma i reivindica la importància que té l’oferta educativa

per a tots els infants, especialment per als que estan en una

situació més vulnerable, per fer possible l’equitat present i

futura així com per l’elevadíssim valor igualador de l’etapa

educativa de 0 a 3 anys.

4. Insta el Govern a tenir en compte que, si han d’existir

propostes de regulació d’activitats assistencials, aquestes s’han

d’emmarcar en el document marc previst en l’apartat 6

d’aquesta proposició no de llei i han de ser respectuoses amb la

distribució de competències que estableix l’Estatut

d’Autonomia i contemplar, per tant, que la potestat

reglamentària en la matèria correspon als consells insulars, el

que garanteix solucions adaptades a les circumstàncies de cada

illa. 

5. Insta el Govern de les Illes Balears a, d’acord amb l’apartat

anterior, no tramitar el decret actualment denominat de

guarderies assistencials i a treballar per a la progressiva creació

de places escolars que assegurin una oferta educativa suficient

en aquestes edats, així com mesures de regulació, de serveis i

altres, per canalitzar les demandes de les famílies que optin per

altres models d’atenció als infants menors de tres anys.

6. Insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars

perquè, des de l’àmbit de la Conferència de Presidents,

s’impulsi una comissió tècnica de treball que elabori un

document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels

infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix

vertebrador la xarxa d’escoles infantils i el contingut de la

present resolució del Parlament de les Illes Balears.

L’esmentada comissió estarà integrada per un màxim de dues

persones nomenades per cada una de les institucions que la

conformen (Govern i quatre consells insulars), a més de dues

persones representants de la Universitat de les Illes Balears, una

proposada per UNICEF, una proposada pels col·lectius 0-3 de

les Illes (Col·lectiu d’Escoletes 0-3 de Menorca i assemblea 0-3

de les Illes) i una altra proposada per la Confederació de les

FAPA i les FAPA de les Illes. S’elegirà un/a coordinador/a

d’entre els seus integrants. La comissió podrà sol·licitar la

participació puntual d’experts en àmbits concrets, per tal de

desenvolupar millor la seva tasca.

La comissió es constituirà com a tard un mes després del

present acord, i desenvoluparà la seva tasca en el termini

màxim de 5 mesos.

El document marc inclourà entre d’altres aspectes una diagnosi

i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a infants menors de

tres anys, unes orientacions bàsiques per a totes les

administracions i un catàleg de propostes i serveis. També

inclourà una proposta de criteris de dotació dels serveis

d’atenció primerenca per donar compliment al que preveu
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l’article 9 del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual

s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els

serveis per a l’educació de la primera infància de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

El document marc serà remès al Govern i als consells insulars

perquè a partir del seu contingut duguin a terme el

desenvolupament necessari, tant de planificació com normatiu,

d’acord amb les competències que tenen atribuïdes en l'àmbit

de l’Estatut d’Autonomia i amb especial respecte a la realitat

diferent de cada una de les Illes.

El document marc es divulgarà a les pàgines web del Govern

i dels consells, i es remetrà, com a mínim, als grups

parlamentaris, al Consell Escolar de les Illes Balears i als

consells escolars insulars, a la Felib i als ajuntaments de les

Illes Balears.

7. Insta el Govern de les Illes Balears a treballar en

l’aprovació d’un Pla d’Atenció als infants 0-3 a les Illes

Balears, que serà exposat i validat en el Parlament de les Illes

Balears, per assolir així unes polítiques acordades i estables en

aquesta matèria que té tanta incidència en l’equilibri social a les

Illes.

8. Sol·licita al Govern de les Illes Balears un major esforç

econòmic en l’etapa de 0-3 anys per tal d’incrementar les

aportacions per cada unitat escolar de la Xarxa d’Escoletes de

les Illes Balears, a més d’incloure desgravacions fiscals, ajudes

a menjador i altres prestacions per a la conciliació familiar.

9. Insta el Govern d’Espanya a reconèixer l’educació de 0 a 3

anys com una etapa educativa a tots els efectes, i a dotar-la

econòmicament per poder millorar i garantir la seva

implantació, tot establint un full de ruta i un calendari per

convertir-la en una oferta universal i gratuïta, com ho és ja ara

a partir dels 3 anys.

A la seu del Parlament, 6 de març de 2018

El secretari de la comissió

Carlos Saura i León

La presidenta de la comissió

Silvia Cano i Juan

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 15248/17, relativa a augment de la franja d'edat a la
qual s'apliquen els descomptes per a joves de la Targeta
Intermodal, amb les esmenes RGE núm. 2176 i 2175/18, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat

d’afavorir i fomentar l’ús del transport públic, com a mitjà de

transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la

població jove de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat per a

l’emancipació dels joves abans de complir els 25 anys, atès que

la realitat actual els obliga a formar-se fins, pràcticament,

aquesta edat. Aquest fet allarga la seva incorporació al mercat

laboral i, per tant, la seva dependència econòmica dels seus

progenitors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears i el Consorci de Transports de Mallorca a augmentar la

franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de

la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat i els

abonaments i la bonificació dels abonaments, i a fer extensiu

l’aplicació d’aquest descompte als joves estudiants amb

residència a Menorca, Eivissa i Formentera que cursen estudis

a l’illa de Mallorca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears i els consells insulars de Menorca, Eivissa i

Formentera, a negociar una millora del finançament de la

competència del transport terrestre per tal que l’acord de

l’apartat 3 sigui extensible i aplicable al bitllet de transport

públic de la resta d’illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a disposar d’una partida pressupostària adequada i

suficient als Pressuposts Generals de la comunitat autònoma per

a l’exercici 2018 per cobrir les despeses corresponents a

l’ampliació de la franja d’edat del descompte per a joves.

A la seu del Parlament, 6 de març de 2018

El secretari de la comissió

Carlos Saura i León

La presidenta de la comissió

Silvia Cano i Juan

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1057/18, relativa a suport a l'activista Helena Maleno, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat

i el seu suport a Helena Maleno Garzón en la defensa dels drets

humans de les persones migrants, i rebutja la fustigació i la

criminalització que s’està fent de la seva feina, així com la

d’altres persones defensores de drets humans, a favor del dret

a la vida de les persones en migració en zones frontereres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a vetllar per la integritat i la seguretat d’Helena Maleno i a

situar-se al costat del respecte dels drets humans.

A la seu del Parlament, 6 de març de 2018

El secretari de la comissió

Carlos Saura i León

La presidenta de la comissió

Silvia Cano i Juan


