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COMISSIÓ DE D´ASSUMPTES INSTITUCIONALS i GENERALS 
 

Dimecres, 4 d’octubre de 2017. Sala Verda. 

 

L’ordre del dia de la Comissió d´Assumptes Institucionals i Generals del 

Parlament de les Illes Balears celebrada avui matí, contenia el debat i la votació 

de dues Proposicions no de llei.  

I 

La primera d’elles, presentada el Grup Parlamentari Mixt (M.Seijas), relativa 

a, modificació dels requisits del permís de conduir motocicletes exigits en 

els accessos a cursos bàsics de capacitació com a policia local a través 

de l'EBAP i per torn lliure; 

Defensada per la diputada Monserrat Seijas, ha estat  APROVADA amb la 

redacció següent: 

 

Instar el Govern de les Illes Balears a: 

 

1. Modificar els articles 162.h i 188.2.g, del Decret 28/2015, de 30 d'abril, 

Reglament Marc de coordinació de Policies Locals i on diu “Estar en 

possessió del permís A, B i BTP en vigor”, haurà de dir “Estar en 

possessió del permís de conduir de la classe B. Així mateix, els aspirants 

han d'estar en possessió del permís de conduir de la classe que preveu 

el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial Decret 772/1997, 

de 30 de maig, o el de la classe A2 a què es refereix el Reglament 

general de conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de 

maig.”. Alternativa: “Estar en possessió del permís A2 i B en vigor”; o bé 

"Estar en possessió del permís B” (aquesta última opció facilitaria l'accés 

a totes les dones a la policia local, ja que s'elimina una trava complicada, 

com és treure el permís de moto). 

 

2. Sol·licitar a l'Advocacia de la CAIB que s'aplani en els processos 

judicials presentats i s'estimin les pretensions d'aspirants que s'hagin 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106075&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106075&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106075&camp=high
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sentit discriminats per raó d'edat i sexe i que aquests siguin admesos i 

així evitar llargs judicis injusts i també estalviar costos a l'Administració. 

 

3. Sol·licitar una revisió del Decret 28/2015 per detectar qualsevol altra 

irregularitat que vagi en perjudici de la llibertat d'igualtat en l'accés a la 

funció pública. 

 

Intervencions 

Al torn de fixació de posicions han intervingut:  J.M. Lafuente  (Popular)  David 

Martinez (Podem Illes Balears), David Abril ( MÉS Per Mallorca).  Maria 

Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i  Patricia Font  (MÉS 

Per Menorca) I Xíco Tarrés  (Socialista) . 

 

Votació 

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació separada per punts de la iniciativa  

Els punts 1 i 3 han estat aprovats per 9 vots a favor i 4 abstencions i el punt 2 

aprovat per 8 vots a favor i 4 abstencions. 

 

II 

La segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MIXT- 

(GXF), relativa a la cobertura del servei d’informatius de l’Ens 

Radiotelevisió de les Illes Balears a l’illa de Formentera; defensada per la 

diputada Silvia Tur, ha estat APROVADA  amb transaccions, amb la redacció 

següent 

 

1.-El Parlament de les Illes Balears, insta a l’Ens Públic Radiotelevisió de 

les Illes Balears a reforçar la plantilla de treballadors a Formentera de 

forma proporcional a la resta d’illes, i a garantir la continuïtat i la plen 

cobertura presencial dels serveis informatius de televisió i radio a l’ illa 

de Formentera. 

 

 

http://bit.ly/2xvUWMx
http://bit.ly/2xvUWMx
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Intervencions 

Durant el debat s’ha presentat una esmena a la PNL, per part del Grups 

Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca conjuntament, defensada  per 

Silvia Cano i David Abril,. Que no ha estat acceptada pel grup proposant . 

 

Al torn de fixació de posicions han intervingut:  J.M.Lafuente  (Popular)  Aitor 

Morràs (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les 

Illes Balears) i  Patricia Font  (MÉS Per Menorca) 

 

Votació 

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent APROVADA  

per UNANIMITAT. 

 

III 

 

El tercer punt de l’ordre del dia,  l’ escrit presentat pels Grups parlamentaris 

Més Per Mallorca i Més per Menorca, defensat pels diputats David Abril i  

Patricia Font,  ha sol·licitat la compareixença de la delegada del govern de 

l'Estat a Balears per donar compte del rebuig a la tramitació de la Proposició de 

llei de reforma del REB amb RGE 8426/2015 després de l'informe negatiu per 

part del govern espanyol sobre la iniciativa. 

 

Ha estat APROVAT  per 9 vots i favor i 4 en contra . 

 

Al torn de fixació de posicions han intervingut:  Mabel Cabrer  (Popular)  Aitor 

Morràs (Podem Illes Balears), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les 

Illes Balears) Silvia Tur  (Mixt-GxF) i  Xico Tarrés (Socialista). 

 

Ordre del dia 

 

Àudio de la Comissió 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=11885
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=11885
https://youtu.be/5aLlqvwvWzA
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