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P) RGE núm. 4977/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de Jesús.
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Q) RGE núm. 4978/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salinitat dels aqüífers d'Eivissa.
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R) RGE núm. 4979/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del G rup Parlamentari Popular, relativa a salinitat dels aqüífers de
Menorca.
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S) RGE núm. 4980/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a salinitat dels aqüífers de
Mallorca.
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T) RGE núm. 4981/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivells de clorurs de l'aqüífer
de Formentera.
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U) RGE núm. 5199/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descens de places MIR.
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V) RGE núm. 5200/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descens de places MIR, 2.
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W ) RGE núm. 5201/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acreditació de places en formació
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X) RGE núm. 5202/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació de places MIR en els
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Z) RGE núm. 5204/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça M IR de metge psiquiatre
a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
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AA) RGE núm. 5205/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places MIR per a metges de
família.
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AB) RGE núm. 5284/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total d'operacions
comunicades per la Intervenció General de la CAIB a l'Administració General de l'Estat el mes de gener de 2016.
1720
AC) RGE núm. 5285/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016.
1720
AD) RGE núm. 5286/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 d'ABAQUA.
1720
AE) RGE núm. 5287/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'ATB.
1720
AF) RGE núm. 5288/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'ATIB.
1720
AG) RGE núm. 5289/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'AQUIB.
1721
AH) RGE núm. 5290/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori
de l'entitat local menor de Palmanyola.
1721
AI) RGE núm. 5291/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del COFIU.
1721
AJ) RGE núm. 5292/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci per a la música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de
Palma".
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AK) RGE núm. 5293/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears.
1721
AL) RGE núm. 5294/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Centre Balears Europa.
1722
AM ) RGE núm. 5295/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
1722
AN) RGE núm. 5296/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci d'aigües de les Illes Balears.
1722
AO) RGE núm. 5297/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci d'infraestructures de les Illes Balears.
1722
AP) RGE núm. 5298/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del COFIB.
1722
AQ) RGE núm. 5299/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del CTM.
1722
AR) RGE núm. 5300/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'EPRTVIB.
1723
AS) RGE núm. 5301/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'EBAP.
1723
AT) RGE núm. 5302/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'EHIB.
1723
AU) RGE núm. 5303/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears.
1723
AV) RGE núm. 5304/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 d'ESADIB.
1723
AW ) RGE núm. 5305/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del Conservatori superior de música i dansa de les Illes Balears.
1723
AX) RGE núm. 5306/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de FOGAIBA.
1724
AY) RGE núm. 5307/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació BIT.
1724
AZ) RGE núm. 5308/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears.
1724
BA) RGE núm. 5309/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
1724
BB) RGE núm. 5310/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació Institut socioeducatiu S'Estel.
1724
BC) RGE núm. 5311/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació per a l'esport balear.
1724
BD) RGE núm. 5312/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació Robert Graves.
1725
BE) RGE núm. 5313/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de GEIBSAU.
1725
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BF) RGE núm. 5314/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBISEC.
1725
BG) RGE núm. 5315/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBANAT.
1725
BH) RGE núm. 5316/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBdona.
1725
BI) RGE núm. 5317/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBjove.
1725
BJ) RGE núm. 5318/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBAVI.
1726
BK) RGE núm. 5319/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBESTAT.
1726
BL) RGE núm. 5320/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IEB.
1726
BM) RGE núm. 5321/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de l'IDI.
1726
BN) RGE núm. 5322/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU.
1726
BO) RGE núm. 5323/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU.
1726
BP) RGE núm. 5324/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 d'SFM.
1727
BQ) RGE núm. 5325/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 del SOIB.
1727
BR) RGE núm. 5326/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de SEM ILLA.
1727
BS) RGE núm. 5327/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 d'IBSALUT.
1727
BT) RGE núm. 5328/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU.
1727
BU) RGE núm. 5329/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 31 de gener de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
1727
BV) RGE núm. 5330/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell de Mallorca.
1728
BW ) RGE núm. 5331/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell de Menorca.
1728
BX) RGE núm. 5332/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell d'Eivissa.
1728
BY) RGE núm. 5333/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell de Formentera.
1728
BZ) RGE núm. 5334/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de febrer de 2016 als diferents ajuntaments de la CAIB.
1728
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CA) RGE núm. 5335/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total d'operacions
comunicades per la Intervenció General de la CAIB a l'Administració General de l'Estat el mes de febrer de 2016.
1728
CB) RGE núm. 5336/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016.
1729
CC) RGE núm. 5337/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 d'ABAQUA.
1729
CD) RGE núm. 5338/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'ATB.
1729
CE) RGE núm. 5339/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'ATIB.
1729
CF) RGE núm. 5340/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'AQUIB.
1729
CG) RGE núm. 5341/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori
de l'entitat local menor de Palmanyola.
1729
CH) RGE núm. 5342/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del COFIU.
1730
CI) RGE núm. 5343/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci per a la música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de
Palma".
1730
CJ) RGE núm. 5344/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears.
1730
CK) RGE núm. 5345/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Centre Balears Europa.
1730
CL) RGE núm. 5346/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
1730
CM ) RGE núm. 5347/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci d'aigües de les Illes Balears.
1731
CN) RGE núm. 5348/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci d'infraestructures de les Illes Balears.
1731
CO) RGE núm. 5349/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del COFIB.
1731
CP) RGE núm. 5350/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del CTM.
1731
CQ) RGE núm. 5351/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'EPRTVIB.
1731
CR) RGE núm. 5352/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'EBAP.
1731
CS) RGE núm. 5353/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'EHIB.
1732
CT) RGE núm. 5354/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears.
1732
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CU) RGE núm. 5355/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 d'ESADIB.
1732
CV) RGE núm. 5356/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del Conservatori superior de música i dansa de les Illes Balears.
1732
CW ) RGE núm. 5357/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de FOGAIBA.
1732
CX) RGE núm. 5358/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació BIT.
1732
CY) RGE núm. 5359/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears.
1733
CZ) RGE núm. 5360/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
1733
DA) RGE núm. 5361/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació Institut socioeducatiu S'Estel.
1733
DB) RGE núm. 5362/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació per a l'esport balear.
1733
DC) RGE núm. 5363/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació Robert Graves.
1733
DD) RGE núm. 5364/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de GEIBSAU.
1733
DE) RGE núm. 5365/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBISEC.
1734
DF) RGE núm. 5366/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBANAT.
1734
DG) RGE núm. 5367/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBdona.
1734
DH) RGE núm. 5368/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBjove.
1734
DI) RGE núm. 5369/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBAVI.
1734
DJ) RGE núm. 5370/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBESTAT.
1734
DK) RGE núm. 5371/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IEB.
1735
DL) RGE núm. 5372/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IDI.
1735
DM) RGE núm. 5373/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU.
1735
DN) RGE núm. 5374/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU.
1735
DO) RGE núm. 5375/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 d'SFM.
1735
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DP) RGE núm. 5376/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 del SOIB.
1735
DQ) RGE núm. 5377/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de SEM ILLA.
1736
DR) RGE núm. 5378/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 d'IBSALUT.
1736
DS) RGE núm. 5379/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU.
1736
DT) RGE núm. 5380/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 29 de febrer de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
1736
DU) RGE núm. 5381/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 al Consell de Mallorca.
1736
DV) RGE núm. 5382/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 al Consell de Menorca.
1736
DW ) RGE núm. 5383/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 al Consell d'Eivissa.
1737
DX) RGE núm. 5384/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 al Consell de Formentera.
1737
DY) RGE núm. 5385/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import pendent de
pagament a 1 de març de 2016 als diferents ajuntaments de la CAIB.
1737
DZ) RGE núm. 5386/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments el mes de
gener de 2016.
1737
EA) RGE núm. 5387/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments a clíniques
privades sufragats amb doblers públics el mes de gener de 2016.
1737
EB) RGE núm. 5388/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics
i químics el mes de gener de 2016.
1737
EC) RGE núm. 5389/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després
venudes el mes de gener de 2016.
1737
ED) RGE núm. 5390/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges objectors de
consciència a 31 de gener de 2016.
1738
EE) RGE núm. 5391/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats
el mes de febrer de 2016.
1738
EF) RGE núm. 5392/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments a clíniques
privades sufragats amb doblers públics el mes de febrer de 2016.
1738
EG) RGE núm. 5393/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics
i químics el mes de febrer de 2016.
1738
EH) RGE núm. 5394/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després
venudes el mes de febrer de 2016.
1738
EI) RGE núm. 5395/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges objectors a la
CAIB a 29 de febrer de 2016.
1738

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 5400/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a dimissió de la consellera Esperança
Camps.
1739
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B) RGE núm. 5405/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció del Govern de
les Illes Balears.
1739
C) RGE núm. 5594/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a inversió
en I+D+I.
1739
D) RGE núm. 5595/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament autonòmic
d'òrgans de transparència.
1739
E) RGE núm. 5596/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges de lloguer a Eivissa.
1739
F) RGE núm. 5597/16, de la diputada M aria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a parc natural Es Trenc.
1740
G) RGE núm. 5598/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paquet de retallades a
l'escola concertada.
1740
H) RGE núm. 5599/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei
d'habitatge.
1740
I) RGE núm. 5600/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de l'IVA a l'impost
sobre estades turístiques.
1740
J) RGE núm. 5601/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del compromís
de transparència del Govern.
1740
K) RGE núm. 5602/16, de la diputada M aría Tania M arí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de malalts a
Eivissa.
1740
L) RGE núm. 5603/16, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del nombre
de persones beneficiàries amb prestació de dependència.
1740
M) RGE núm. 5604/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en les polítiques
del Govern.
1741
N) RGE núm. 5605/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatges
a les Illes Balears.
1741
O) RGE núm. 5606/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a antiga seu de
l'Ibsalut a Cecili Metel.
1741
P) RGE núm. 5607/16, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions laborals
dels treballadors i treballadores de la neteja de les concessionàries dels hospitals i del servei d'atenció primària de les Illes Balears.
1741
Q) RGE núm. 5608/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dèficit públic.
1741

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5209/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat del menjar de l'Hospital
Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1742
B) RGE núm. 5210/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat del menjar de l'Hospital
Can Misses, 2, davant la Comissió de Salut.
1742
C) RGE núm. 5211/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua calenta a la cuina de
l'Hospital Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1742
D) RGE núm. 5212/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subcontractació del servei de
cuina de l'Hospital Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1742
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E) RGE núm. 5213/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal en el servei
de cuina de Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1742
F) RGE núm. 5214/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació externa del servei
de cuina de Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1742
G) RGE núm. 5215/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació del servei de cuina
de Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1743
H) RGE núm. 5216/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supervisió de l'empresa
adjudicatària del servei de cuina de Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1743
I) RGE núm. 5217/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de qualitat de l'empresa
adjudicatària del servei de cuina de Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1743
J) RGE núm. 5218/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de qualitat de les empreses
subcontractades pel servei de cuina de Can Misses, davant la Comissió de Salut.
1743

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5280/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra el ciberassetjament, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
1743
B) RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats, davant la
Comissió de Salut.
1744

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 1559/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració amb Baleària (I).
1745
B) A la Pregunta RGE núm. 1560/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració amb Baleària (II).
1745
C) A la Pregunta RGE núm. 1561/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
decret d’instalAlacions juvenils.
1745
D) A la Pregunta RGE núm. 1562/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria de la Conferència Sectorial en matèria de joventut.
1745
E) A la Pregunta RGE núm. 1564/16, de la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions o ajudes a la Federació Balear de Futbol del 2011.
1745
F) A la Pregunta RGE núm. 1565/16, de la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions o ajudes a la Federació Balear de Futbol del 2012.
1746
G) A la Pregunta RGE núm. 1566/16, de la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions o ajudes a la Federació Balear de Futbol del 2013.
1746
H) A la Pregunta RGE núm. 1567/16, de la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions o ajudes a la Federació Balear de futbol.
1746
I) A la Pregunta RGE núm. 1568/16, de la diputada Sra. Isabel M aria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions o ajudes a la Federació Balear de Futbol del 2015.
1746
J) A la Pregunta RGE núm. 1570/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dèficit Ibsalut
el 2015.
1746
K) A la Pregunta RGE núm. 1571/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grup assessor
per a la coordinació sociosanitària.
1746
L) A la Pregunta RGE núm. 1572/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redistribució
d’espais de l’antic Hospital Can Misses.
1746
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M) A les Preguntes RGE núm. 1852/16 a la 1857/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a consultes al Centre de Salut Es Banyer, 1 i 2; consultes al centre de salut Dalt Sant Joan, 1 i 2; i a consultes al centre
de Salut Canal Salat, 1 i 2.
1747
N) A la Pregunta RGE núm. 1858/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cursos de formació a l’Hospital Mateu Orfila.
1747
O) A la Pregunta RGE núm. 1859/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cursos de prevenció a escoles de Menorca.
1747
P) A la Pregunta RGE núm. 1870/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes i programes de la Conselleria de Salut.
1747
Q) A la Pregunta RGE núm. 1871/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a processos d’avaluació de l’Hospital Mateu Orfila.
1747
R) A les Preguntes RGE núm. 2036/16 a 2039/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a reclamacions a les oficines de la Direcció General de Consum el 2015 i reclamacions a les oficines de la Direcció General de Consum
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera el 2015.
1748
S) A les Preguntes RGE núm. 2044/16 a 2046/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a consultes d’informació presencial, telefònica i telemàtica a les oficines de la Direcció General de Consum durant el 2015.
1748
T) A les Preguntes RGE núm. 2047/16 a 2050/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a peticions d’audiències davant la Junta Arbitral de Consum, davant la Junta Arbitral de Consum a Menorca, a Eivissa i Formentera
i a Mallorca.
1748
U) A les Preguntes RGE núm. 2055/16 a 2057/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a audiències per videoconferència a través de l’Oficina de la Direcció General de Consum i audiències per videoconferència a través
de l’Oficina de la Direcció General de Consum a Menorca, Eivissa i Formentera.
1748
V) A les Preguntes RGE núm. 2058/16 a 2060/16, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a laudes arbitrals el 2015 favorables al consumidor; laudes arbitrals el 2015 favorables al sector comercial; i laudes arbitrals el 2015
amb conformitat entre consumidor i comerç.
1748
W ) A les Preguntes RGE núm. 2156/16 a 2179/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera d’1 de setembre de 2015 a 1
de desembre de 2015; pagaments pendents als consells insulars de Mallorca, de M enorca, d’Eivissa i de Formentera d’1 de gener i 1
de febrer de 2016.
1748
X) A les Preguntes RGE núm. 2180/16 a 2246/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’octubre de 2015.
1748
Y) A les Preguntes RGE núm. 2247/16 a 2313/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pagaments pendents als ajuntaments de les Illes Balears a 1 de novembre de 2015.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2016, aprovà la Llei de l'impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme
sostenible.
Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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inversió en la preservació del medi natural, en la recuperació i
la rehabilitació del patrimoni històric, i en el desenvolupament
d’infraestructures que fomentin el turisme sostenible.
En efecte, l’atenció del medi ambient i la lluita contra el
canvi climàtic s’han de convertir en accions preferents dels
poders públics, que intenten despertar la consciència ciutadana
perquè el medi natural sigui respectat i es preservi d’actuacions
pertorbadores del seu equilibri natural. Com que és una política
prioritària en el marc d’actuació dels estats moderns, sembla
fora de tot dubte la transcendent actuació que en aquesta
matèria de protecció del medi ambient correspon exercir a les
comunitats autònomes, d’acord amb els articles 148.1.9a i
149.1.23a de la Constitució Espanyola, i que, en el cas de les
Illes Balears, es recull en l’article 30.46 de l’Estatut
d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer.
II

A)
LLEI DE L’IM POST SOBRE ESTADES
TURÍSTIQUES A LES ILLES BALEARS I DE
M ESURES D’IM PULS DEL TURISM E SOSTENIBLE
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
El turisme es configura com l’activitat econòmica que més
repercussió genera a les Illes Balears en termes de renda,
ocupació i activitat, i constitueix, sens dubte, el principal recurs
de l’arxipèlag; per això, ha d’estar en constant transformació,
innovació i desenvolupament, el qual, per definició, ha de ser
sostenible en el temps. Aquesta activitat turística, que
certament s’ha constituït en el nucli de l’economia balear i que
ha generat progrés econòmic i social a les Illes Balears, ha
suposat, alhora, una explotació excessiva dels recursos
territorials i mediambientals i una excessiva precarietat laboral
i ha exigit la dotació i el manteniment, per part de les
institucions públiques, de les infraestructures necessàries per
suportar l’impacte de l’increment continu de visitants, i per
contribuir també d’aquesta manera a estades de qualitat.
Així mateix, aquests darrers anys, el context geopolític
internacional ha afavorit l’arribada de turistes a les Illes
Balears, en detriment d’altres països de l’entorn mediterrani.
En aquests països els costs són menors i els recursos estan
menys explotats, de manera que en situacions d’estabilitat
política poden suposar per a l’arxipèlag una competència
important que tampoc no s’ha de perdre de vista, la qual cosa
exigeix oferir un producte diferenciat amb un èmfasi especial
en la qualitat del servei turístic i de l’entorn mediambiental.
Així doncs, avui en dia, el manteniment de la competitivitat
del producte turístic de les Illes Balears implica, a més
d’invertir en infraestructures, la necessitat de fer-ho en
productes mediambientals que responguin a les preferències
actuals i a les tendències futures dels turistes, cada vegada més
interessats en destinacions que fomentin el desenvolupament
mediambiental sostenible. Tot això exigeix als agents implicats
— i també a les institucions públiques— un esforç que
garanteixi un turisme sostenible, esforç per al qual s’ha de
comptar amb la colAlaboració del sector empresarial, sobre el
qual, en definitiva, també ha de revertir aquesta millora de la
qualitat del producte turístic, principalment mitjançant la

L’article 148.1.18a de la Constitució Espanyola estableix,
així mateix, que les comunitats autònomes poden assumir les
competències en matèria de promoció i ordenació del turisme
en el seu àmbit territorial, i així es recull també, pel que fa a les
Illes Balears, en l’article 30.11 de l’Estatut d’Autonomia. En
aquest sentit, l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears determina que els poders públics de la comunitat
autònoma han de reconèixer l’activitat turística com a element
econòmic estratègic de les Illes Balears, i estableix que el
foment i l’ordenació de l’activitat turística s’han de dur a terme
amb l’objectiu de fer-la compatible amb el respecte al medi
ambient, al patrimoni cultural i al territori, i també amb
polítiques generals i sectorials de foment i ordenació
econòmica que tenguin com a finalitat afavorir el creixement
econòmic a mitjà i llarg termini.
Al seu torn, els articles 120 i 121 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, que s’han de posar en relació amb l’article
156.1 de la Constitució i els articles 1 i 2 de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, sobre finançament de les comunitats
autònomes, atorguen a la comunitat autònoma de les Illes
Balears autonomia financera, que la faculta, pel que fa a l’àmbit
dels ingressos públics, a adoptar mesures financeres que li
permetin obtenir els recursos suficients per atendre de manera
estable i permanent el desplegament i l’execució efectiva de les
seves competències. Entre aquestes competències figuren
l’ordenació de l’activitat turística, en els termes esmentats
abans, i la protecció i defensa del medi ambient, que és
considerada actualment un pressupòsit necessari per garantir la
qualitat de vida dels ciutadans i també un reclam turístic cada
vegada més valorat.
Doncs bé, una manifestació del principi d’autonomia
financera esmentat, en el vessant dels ingressos, és, justament,
la capacitat de les comunitats autònomes d’establir els tributs
propis, capacitat que, en el cas de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, es preveu expressament en l’article 129.4 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el marc de
l’article 157 de la Constitució i l’article 6 de la Llei Orgànica
sobre finançament de les comunitats autònomes, esmentada
abans, aplicable a totes les comunitats autònomes de règim
comú.
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Atès el sistema vigent de finançament de les comunitats
autònomes, clarament insuficient per cobrir les necessitats
actuals a les quals s’ha de fer front, resulta imprescindible
trobar fonts de finançament addicionals amb càrrec a les quals
sigui possible implantar les polítiques necessàries a fi que
l’activitat turística es pugui continuar desenvolupant
harmònicament i que això no impliqui a mitjà i llarg termini un
risc de deteriorament irreversible de l’equilibri econòmic i
mediambiental, al qual la societat balear no pot renunciar.
Per tant, en exercici d’aquesta autonomia financera, per
mitjà d’aquesta llei s’estableix un nou tribut, l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears, que té un caràcter
bàsicament finalista, mitjançant l’afectació dels ingressos que
es recaptin a la realització de despeses i inversions vinculades,
en essència, amb el desenvolupament i la protecció
mediambiental, i amb el turisme sostenible, i que ja té
antecedents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
també a altres comunitats espanyoles, com ara Catalunya, entre
altres regions i països de l’entorn.
A aquest efecte, es crea el fons per afavorir el turisme
sostenible — que s’ha de nodrir del producte de la recaptació
d’aquest nou tribut— , i, tenint en compte que el
desenvolupament sostenible requereix la colAlaboració i la
participació de la societat, es crea també la Comissió d’Impuls
del Turisme Sostenible, òrgan en què han de participar les
administracions públiques i els agents econòmics i socials.
Aquesta comissió ha d’elaborar un pla anual d’impuls del
turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb
criteris d’equilibri territorial, i serà l’encarregada de vetlar per
l’aplicació del fons esmentat.
Així doncs, l’impost que s’estableix per mitjà d’aquesta llei
està destinat, d’una banda, a compensar la societat balear pel
cost mediambiental i social i la precarietat laboral que suposa
l’exercici de determinades activitats que distorsionen o
deterioren el medi ambient en el territori de les Illes Balears, i,
d’una altra, a millorar la competitivitat del sector turístic per
mitjà d’un turisme sostenible, responsable i de qualitat a
l’arxipèlag. Per tant, es fa recaure el pes del gravamen sobre les
persones físiques que gaudeixen de les estades turístiques, per
mitjà d’establiments turístics, i que, directament o
indirectament, alteren l’equilibri natural, la qual cosa
repercuteix en el conjunt del grup social, que en suporta els
efectes.
III
La llei que s’aprova consta de vint articles, distribuïts en
quatre títols, dues disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i tres disposicions finals.
El títol I, que conté les disposicions generals, fa referència
a l’objecte de la llei, que és regular els elements essencials de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i destinar
els ingressos que generi aquest impost al fons per afavorir el
turisme sostenible; també regula la naturalesa, l’afectació i la
compatibilitat de l’impost que es crea amb altres tributs o
exaccions. En aquest sentit, l’impost sotmet a tributació la
capacitat econòmica del contribuent, persona física, per raó de
les estades que faci en els establiments, els habitatges i les
embarcacions de creuer que, sota la denominació comuna
d’establiments turístics, exploten els empresaris turístics, altres

persones o entitats i els armadors o els naviliers, amb fonament,
normalment, en els contractes d’allotjament corresponents —i
en els de transport amb allotjament en el cas de creuers— , i
constitueix un impost directe, des del punt de vista jurídic, des
del moment en què la llei no estableix la repercussió obligatòria
per part del contribuent a una tercera persona aliena a la relació
jurídica tributària amb l’Administració, sinó que fins i tot la
prohibeix, de manera que és el contribuent qui, en tot cas, ha de
suportar la càrrega tributària, sens perjudici de la figura del
substitut del contribuent, que també s’hi preveu.
El títol II, relatiu als elements de l’impost, consta de quatre
capítols. El capítol I delimita el fet imposable i estableix
determinades exempcions puntuals de caràcter subjectiu i
objectiu. Quant al fet imposable, el constitueix l’estada que faci
el contribuent en els denominats establiments turístics, això és,
els establiments hotelers i altres establiments típics
d’allotjament, els habitatges turístics i les embarcacions de
creuer turístic. D’acord amb això, es preveu un ampli ventall de
subjecció a l’impost, que, per tant, no afecta únicament els
establiments hotelers més habituals, sinó que inclou també els
creuers turístics que fan escala als ports de les Illes Balears i els
habitatges turístics regulats en la normativa autonòmica — i,
fins i tot, els que es comercialitzen al marge d’aquesta
normativa, en molts de casos per raó de les restriccions legals
relacionades amb la tipologia de l’immoble— , habitatges tots
aquests que han incrementat materialment l’oferta turística en
els darrers exercicis. En aquest darrer sentit s’ha de dir que la
legislació tributària no pot ignorar la realitat, a saber, el fet que
les estades en els habitatges que materialment són objecte de
comercialització turística sense complir tots els requisits que
per a això imposa la legislació turística verifiquen la capacitat
econòmica del contribuent objecte de gravamen per aquest
impost i, per tant, constitueixen autèntics supòsits de subjecció
al tribut. Així doncs, en aquests casos són procedents la
meritació, la liquidació i el cobrament de l’impost, d’una
banda, arran de la verificació del fet imposable, i a més, de
l’altra, la imposició d’una sanció administrativa per no complir
plenament els requisits que estableix la legislació turística per
a l’exercici de l’activitat — a més de l’eventual sanció tributària
com a conseqüència de la manca d’autoliquidació voluntària de
l’impost pel substitut del contribuent.
Així mateix, i d’acord amb l’article 8 de la Llei general
tributària, s’estableix una presumpció iuris et de iure segons la
qual s’entén que les estades en els establiments turístics a què
fa referència el fet imposable constitueixen, en tot cas, estades
turístiques, hi hagi pernoctació o no n’hi hagi. D’aquesta
manera, doncs, l’eix de la imposició gira entorn de l’estada
turística a les Illes Balears, sens perjudici que la delimitació
d’aquest caràcter no pugui recaure, en bona lògica, en la
voluntat subjectiva del contribuent, sinó que s’hagi de vincular
a l’element objectiu que suposa la utilització d’establiments
turístics per part del contribuent, que exploten empresaris que
actuen en l’àmbit de l’allotjament i del transport turístic,
d’acord amb la legislació vigent en matèria de turisme i en
matèria de viatges combinats. Per aquesta mateixa raó, l’impost
no és aplicable a altres relacions jurídiques que impliquen l’ús
residencial d’un immoble per part de persones físiques, però en
les quals l’activitat empresarial de la persona o entitat que
explota l’immoble no té caràcter turístic segons la legislació
esmentada, com ara els simples arrendaments de temporada
— sense comercialització turística— , sotmesos a la legislació
d’arrendaments urbans, i els allotjaments inherents a les
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residències de militars, d’estudiants universitaris i de gent gran,
i a les instalAlacions juvenils amb allotjament regulades en la
normativa autonòmica en matèria de joventut.
El capítol II d’aquest títol regula els subjectes passius i
preveu, juntament amb el contribuent — que és el que duu a
terme el fet imposable—, el substitut — que és el que ha de
complir les obligacions materials i formals que disposa la llei.
A més, i a fi de garantir el cobrament del deute tributari,
s’estableixen determinats supòsits de responsabilitat subsidiària
i solidària —concretament, la dels mediadors que contracten
directament les estades amb els substituts en benefici dels
contribuents i la dels consignataris que actuen per compte
d’armadors o naviliers en els casos d’embarcacions de creuer
turístic— i el règim legal que, des del punt de vista subjectiu,
s’ha d’aplicar respecte de la legitimació i les persones
beneficiàries en les possibles devolucions d’ingressos indeguts
que resultin de l’aplicació de l’impost.
El capítol III del mateix títol, relatiu a la meritació,
l’exigibilitat i les obligacions formals, disposa que l’impost es
merita a l’inici de cada estada, computada dia a dia, si bé el
substitut l’ha d’exigir al contribuent en qualsevol moment del
període d’estades (i, com a màxim, al final d’aquest període).
A més, el substitut és qui ha de complir les obligacions
d’autoliquidació que, a aquest efecte, es delimiten en la llei, i
també les obligacions formals que s’indiquen.
El darrer capítol d’aquest títol regula els elements de
quantificació de l’impost, és a dir, la base imposable i la quota
tributària. Pel que fa a la base imposable, s’estableix que està
constituïda pels dies d’estada o fracció, i es defineix què s’ha
d’entendre per dia — en el cas d’establiments i habitatges, la
franja horària que va de les 12.00 hores del migdia fins a les
12.00 hores de l’endemà, i, en el cas d’embarcacions de creuer
turístic, cada un dels períodes de vint-i-quatre hores des de
l’inici de l’estada. Les estades inferiors a aquestes franges
horàries que superin dotze hores de durada s’han de considerar
estades d’un dia.
La determinació de la base imposable s’ha de fer, com a
regla general, per mitjà del règim d’estimació directa, si bé, per
a tots els casos en què així es prevegi reglamentàriament, es
podrà fer servir el règim d’estimació objectiva; tot això, sens
perjudici de la possibilitat que l’Administració apliqui, quan
sigui procedent, el règim d’estimació indirecta.
Pel que fa a la quota tributària, es configura una tarifa que
oscilAla entre 0,25 euros i 2 euros per dia d’estada o fracció, en
funció dels tipus d’establiments en els quals té lloc el fet
imposable. Això no obstant, aquesta quota tributària és objecte
d’una bonificació del 50% per a les estades que es facin en
temporada baixa, per a la determinació de la qual s’ha tingut en
compte, en essència, el flux de visitants a les Illes Balears, que,
en general, augmenta considerablement a partir dels mesos
d’abril i de maig — amb prop d’un milió de persones— ,
s’incrementa encara més els mesos de juliol i agost — fins a
assolir pràcticament la xifra de dos milions de persones— , i
disminueix de manera apreciable a partir del mes de novembre.
En tot cas, s’entén que la reducció en un 50% de la quota
tributària al llarg dels mesos de temporada baixa constitueix un
element favorable — almenys en termes relatius— per a la
desestacionalització del turisme, amb la qual cosa s’introdueix
un element d’extrafiscalitat que és coherent amb l’estructura i
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les finalitats de l’impost i amb la resta de mesures d’impuls del
turisme sostenible que l’acompanyen. Així mateix, s’estableix
una altra bonificació, amb finalitats igualment extrafiscals i
també del 50% de la quota íntegra — o de la quota ja bonificada
en els casos de temporada baixa— aplicable a les estades dels
contribuents en un mateix establiment turístic que s’estenguin
més enllà de vuit dies consecutius — xifra que, d’acord amb les
dades estadístiques d’aquests darrers anys, constitueix el
nombre de dies mitjà de les estades turístiques que es fan a les
Illes Balears— , a fi de fomentar estades turístiques d’una
durada més llarga, amb un ús, per tant, menys intens dels grans
mitjans de transport i, en definitiva, amb menys impacte
mediambiental.
El títol III regula les normes de gestió i es distribueix en tres
capítols. En el primer capítol, dedicat a l’aplicació de l’impost
i al règim sancionador, s’estableixen les línies bàsiques de
gestió, les quals s’han de concretar mitjançant un reglament; i,
pel que fa al règim sancionador, la llei es remet al conjunt de
normes que en aquesta matèria conté la Llei general tributària.
El capítol II d’aquest títol disposa que contra els actes que es
dictin en aplicació de l’impost o en la imposició de les sancions
tributàries es pot interposar un recurs de reposició o,
directament, una reclamació economicoadministrativa davant
la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, d’acord amb
el que preveuen la Llei general tributària i la legislació de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Finalment, el capítol III vetla pel compliment de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, en els procediments de cessió de dades.
Per acabar amb l’articulat de la Llei, el títol IV crea el fons
per afavorir el turisme sostenible — esmentat abans— , que s’ha
de nodrir amb els ingressos derivats d’aquest impost, i la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible — també ja
esmentada— , en la qual participen les administracions
autonòmica, insular i local, els agents econòmics i socials, i les
entitats de caràcter mediambiental. D’aquesta manera, el fons
per afavorir el turisme sostenible s’ha de destinar íntegrament
a finançar, totalment o parcialment, les despeses i les inversions
que decideixi el Consell de Govern a proposta d’aquesta
comissió, el règim jurídic de la qual s’ha de desplegar per
reglament. Així doncs, la Comissió serà l’encarregada de
proposar la finalitat concreta dels recursos que generi l’impost
sobre estades turístiques a les Illes Balears, a partir dels
projectes que presentin els consells insulars, els ajuntaments
per mitjà de les associacions que els representen i el Govern de
les Illes Balears, que tenguin per objecte qualssevol de les
actuacions que, a aquest efecte, delimita la mateixa llei.
Finalment, la llei es completa amb una disposició addicional
primera, que conté un mandat al Govern de les Illes Balears
perquè, inicialment en el termini de dos anys i mig, i
posteriorment cada tres anys, elabori un informe d’avaluació
d’impacte de la llei, en el marc dels principis generals
d’eficàcia, d’eficiència i de sostenibilitat, i una disposició
addicional segona relativa a habitatges objecte de
comercialització turística; una disposició derogatòria única,
que, en la mesura que no cal derogar cap llei anterior vigent en
aquesta matèria, es limita a la clàusula d’estil pròpia de les
derogacions tàcites; i tres disposicions finals, per les quals
s’habiliten les lleis de pressuposts generals per modificar el
règim d’exempcions i els elements quantitatius de l’impost, es
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faculta el G overn de les Illes Balears per desplegar
reglamentàriament la llei i se’n delimita l’entrada en vigor.

1. L’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears és un
tribut directe, instantani i propi de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

f) Els establiments explotats per les empreses
turísticoresidencials, excepte pel que fa a les unitats
d’allotjament residencial.
g) Els hostals, els hostals residència, les pensions, les
posades, les cases d’hostes i els campaments de turisme o
càmpings.
h) Els habitatges turístics de vacances, els habitatges
objecte de comercialització d’estades turístiques i els habitatges
objecte de comercialització turística susceptibles d’inscripció
d’acord amb les lleis que els regulen.
i) La resta d’establiments i habitatges als quals la normativa
autonòmica atorga la qualificació de turístics.
j) Els habitatges objecte de comercialització turística que no
compleixen els requisits establerts per a això en la normativa
autonòmica i que, per tant, no són susceptibles d’inscripció
d’acord amb la legislació turística vigent.
k) Les embarcacions de creuer turístic quan fan escala en un
port de les Illes Balears. D’acord amb això, no s’hi inclouen els
inicis ni les arribades dels creuers amb sortida o destinació final
a les Illes Balears.

2. La recaptació d’aquest impost té caràcter finalista i queda
afecta íntegrament al fons per afavorir el turisme sostenible a
què es refereix l’article 19 d’aquesta llei.

2. Els establiments i els habitatges objecte de comercialització
turística que s’indiquen en l’apartat anterior són els que regula
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

D’acord amb això, els recursos que generi no s’han de
computar als efectes de la dotació anual del fons de
convergència a què es refereix l’article 12 de la Llei 3/2014, de
17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars.

Així mateix, les referències als agroturismes i als refugis
inclouen també els que regula la Llei 12/2014, de 16 de
desembre, agrària de les Illes Balears, com a activitats
agroturístiques.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte de la llei
Aquesta llei té per objecte crear i regular els elements
essencials de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears, i també el fons per afavorir el turisme sostenible i la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.
Article 2
Naturalesa i afectació de l’impost

Article 3
Compatibilitat
Aquest impost és compatible amb altres exaccions,
específicament amb les taxes que s’estableixin per la prestació
de serveis públics o la realització d’activitats administratives
que facin referència de manera particular als subjectes passius,
els afectin o els beneficiïn, i amb qualsevol exacció que
s’exigeixi per finançar les activitats dirigides a conservar i
millorar el medi ambient.
TÍTOL II
ELEM ENTS DE L’IM POST
Capítol I
Fet imposable i exempcions

Els habitatges turístics de vacances i els habitatges objecte
de comercialització d’estades turístiques a què es refereix la
lletra h) de l’apartat anterior són els que regulen,
respectivament, la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, i la Llei 2/2005, de 22 de març, de
comercialització d’estades turístiques a habitatges.
Són creuers turístics els que efectuen transport per mar amb
finalitat exclusiva de plaer o d’esbarjo, completat amb
allotjament i altres serveis, i que impliquen una estada a bord
superior a dues nits, d’acord amb el que estableix el Reglament
(UE) núm. 1177/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de
24 de novembre, sobre drets dels passatgers que viatgen per
mar i per vies navegables i pel qual es modifica el Reglament
(CE) núm. 2006/2004, o d’acord amb la delimitació que
estableixi la normativa que el substitueixi.

Article 4
Fet imposable

3. Als efectes d’aquesta llei s’entén que les estades en els
establiments turístics a què es refereixen els apartats anteriors
d’aquest article constitueixen, en tot cas, estades turístiques.

1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les estades, per
dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que els contribuents
facin a les Illes Balears en els establiments turístics següents:

Article 5
Exempcions
1. Queden exemptes d’aquest impost les estades següents:

a) Els establiments d’allotjament hoteler, això és, els hotels,
els hotels de ciutat, els hotels apartaments i els allotjaments de
turisme d’interior.
b) Els apartaments turístics.
c) Les diverses classes d’allotjaments de turisme rural, això
és, els hotels rurals i els agroturismes.
d) Els albergs i els refugis.
e) Les hostatgeries.

a) Les estades de menors de 16 anys.
b) Les estades que es facin per causes de força major.
c) Les estades que faci qualsevol persona per motius de
salut, i també les de les persones que l’acompanyin, sempre que
es pugui justificar documentalment que les estades responen a
la necessitat de rebre prestacions d’atenció sanitària que formen
part de la cartera de serveis del sistema sanitari públic de les
Illes Balears.
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d) Les estades subvencionades per programes socials de les
administracions públiques de qualsevol estat de la Unió
Europea.

Article 8
Legitimació i beneficiaris en les devolucions d’ingressos
indeguts

2. Per mitjà d’un decret es poden establir els requisits formals
que siguin necessaris per justificar la concurrència de les
exempcions a què es refereix l’apartat anterior d’aquest article.

1. La legitimació per solAlicitar les devolucions d’ingressos
indeguts que resultin de l’aplicació d’aquest impost correspon
a qualsevol dels subjectes passius.

Capítol II
Subjectes passius i altres obligats tributaris

2. El dret a cobrar les devolucions que es reconeguin correspon
als contribuents que hagin abonat al substitut el deute tributari
o, si no, al substitut.

Article 6
Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents d’aquest impost totes les
persones físiques que duen a terme una estada en els
establiments turístics a què fa referència l’article 4.1 d’aquesta
llei.

A aquest efecte, quan el substitut del contribuent presenti la
solAlicitud de la devolució, i la persona beneficiària de la
devolució hagi de ser el contribuent, el substitut té l’obligació
de facilitar a l’Administració tributària totes les dades del
contribuent que siguin rellevants per reconèixer el dret a la
devolució i abonar-la a la persona beneficiària.

En el cas particular de les embarcacions de creuer turístic,
s’entenen per contribuents els passatgers i les passatgeres que
estan en trànsit en el moment de la meritació de l’impost.

3. Per mitjà d’un decret es poden desplegar els requisits
formals i la resta de condicions necessaris per justificar la
legitimació i el dret de cobrament en cada cas.

En tot cas, es consideren representants dels contribuents les
persones jurídiques a càrrec de les quals s’expedeixi la factura
o el document anàleg per raó de l’estada de persones físiques
integrants de l’organització de la persona jurídica en els
establiments turístics.

Capítol III
M eritació, exigibilitat i obligacions formals

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del
contribuent i estan obligades a complir les obligacions
materials i formals que estableixen aquesta llei i les
disposicions que la despleguen, les persones físiques i
jurídiques, i també les entitats sense personalitat jurídica a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, que són titulars de les empreses que exploten
els establiments turístics a què fa referència l’article 4.1
d’aquesta llei.
Article 7
Responsables subsidiaris i solidaris
1. Són responsables subsidiaris del pagament de l’impost les
persones o les entitats que contracten directament, com a
mediadores, les estades amb els substituts dels contribuents, i
a les quals correspon abonar aquestes estades per compte o en
interès dels contribuents.
Aquesta responsabilitat subsidiària s’ha d’entendre al marge
de la possibilitat que aquestes persones o entitats mediadores
actuïn en determinats casos com a representants del contribuent
en el pagament de l’impost al substitut, d’acord amb les normes
generals de la legislació tributària en matèria de representació
i als efectes del que preveu l’article 10 d’aquesta llei.
2. En el cas d’embarcacions de creuer turístic, responen
solidàriament de l’ingrés del deute tributari els consignataris
que, d’acord amb la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació
marítima, actuen per compte dels subjectes passius substituts
per mitjà d’un contracte d’agència o de comissió.

Article 9
M eritació
1. L’impost es merita a l’inici de cada estada, computada per
cada dia o fracció, en els establiments turístics a què fa
referència l’article 4.1 d’aquesta llei.
2. S’entén per inici de l’estada el moment en què el substitut
del contribuent posa a disposició del contribuent l’estada en
l’establiment turístic, llevat del cas de les embarcacions de
creuer turístic, per a les quals l’inici de l’estada té lloc en el
moment en què l’embarcació fa escala en algun port de les Illes
Balears.
Article 10
Exigibilitat i relacions entre els subjectes passius
1. El substitut ha d’exigir l’impost al contribuent en qualsevol
moment abans del final del període d’estada.
A aquest efecte, el contribuent ha de comunicar al substitut els
elements necessaris per determinar la quota tributària exigible
i facilitar-li, si s’escau, els justificants de les exempcions
aplicables.
2. En tot cas, el contribuent està obligat a satisfer-ne l’import
corresponent al substitut i no el pot fer repercutir en una altra
persona o entitat.
Article 11
Obligacions formals del substitut del contribuent
1. Són obligacions formals del substitut del contribuent les
següents:
a) Presentar les declaracions censals que s’estableixin
reglamentàriament relatives a l’inici de l’activitat d’explotació
dels establiments turístics, als elements tributaris rellevants per
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a l’aplicació de l’impost i les seves modificacions, i al
cessament de l’activitat d’explotació.
b) Presentar les autoliquidacions a què fa referència l’article
14 d’aquesta llei.
c) Expedir i lliurar els justificants de l’exigència i el
cobrament de l’impost al contribuent.
d) Dur els llibres i els registres que calguin per recollir totes
les circumstàncies amb rellevància tributària inherents a les
estades subjectes a l’impost, els justificants a què es refereix la
lletra anterior, les exempcions i, en general, els diferents
elements tributaris necessaris per aplicar l’impost.
e) Registrar les operacions i la resta d’elements a què es
refereix la lletra anterior en el termini establert per a la
liquidació i el pagament de l’impost.
f) Nomenar un representant amb domicili en les Illes
Balears, als efectes de les relacions entre l’Administració
tributària i el substitut inherents a l’aplicació de l’impost, en el
cas de substituts amb domicili fiscal fora de les Illes Balears.
2. Per mitjà d’un decret es poden desplegar les condicions, els
límits i els requisits específics aplicables a les obligacions
formals del substitut a què es refereix l’apartat anterior d’aquest
article, i també els casos en què algunes d’aquestes obligacions
formals poden substituir-se per unes altres o suprimir-se.
En tot cas, el decret esmentat pot disposar que la
presentació de les declaracions censals i dels altres documents
inherents al compliment de les obligacions formals esmentades
s’hagi de fer per mitjans telemàtics.
Capítol IV
Elements de quantificació
Article 12
Base imposable
1. La base imposable està constituïda pel nombre de dies de
què consta cada període d’estades del contribuent en els
establiments turístics a què es refereix l’article 4.1 d’aquesta
llei.
2. S’ha d’entendre per dia, en el cas d’establiments i habitatges,
la franja horària que va des de les 12.00 hores del migdia fins
a les 12.00 hores de l’endemà, i, en el cas d’embarcacions de
creuer turístic, cada un dels períodes de vint-i-quatre hores des
de l’inici de l’estada.
Les estades inferiors a aquestes franges horàries s’han de
considerar estades d’un dia, sempre que superin dotze hores de
durada.
3. La determinació de la base imposable s’ha de dur a terme
mitjançant els règims següents:
a) Estimació directa, que s’ha d’aplicar com a règim
general.
b) Estimació objectiva, que s’ha de regir per les normes
generals següents:
1a. Aquest règim es pot aplicar a totes les estades a què es
refereixen les lletres a) a k) de l’article 4.1 anterior o només a
algunes d’aquestes classes d’estades, d’acord amb el que
s’estableixi reglamentàriament.
2a. Els substituts del contribuent que compleixin
les
circumstàncies previstes en el reglament de desplegament

d’aquest règim han de determinar la base imposable d’acord
amb aquest règim, llevat que renunciïn a aplicar-lo, en els
termes que s’estableixin en el mateix reglament.
3a. Per a la determinació de la base imposable en aquest règim
es poden utilitzar, entre d’altres, els signes, els índexs o els
mòduls següents: el tipus i la categoria d’establiment, el
període d’obertura, el nombre de places, la temporada o estació
en què l’establiment romangui obert, el grau d’ocupació, el
valor cadastral de l’immoble i la localització geogràfica de
l’establiment en el territori de les Illes Balears.
Reglamentàriament, s’han de desplegar les normes
aplicables a aquest règim, en el marc del que estableixen la Llei
general tributària i els punts anteriors d’aquesta lletra b).
c) Estimació indirecta, que s’ha d’aplicar amb caràcter
subsidiari d’acord amb el que disposa la Llei general tributària.
Article 13
Quota tributària
1. La quota tributària íntegra s’obté del resultat d’aplicar a la
base imposable la tarifa que conté el quadre següent:
Classes d’establiments turístics

Euros/dia
d’estada o
fracció

Hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles
superior

2

Hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior

1,5

Hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d’una, dues i tres estrelles

1

Apartaments turístics de quatre claus i
quatre claus superior

2

Apartaments turístics de tres claus
superior

1,5

Apartaments turístics d’una, dues i tres
claus

1

Establiments d’allotjament no
residencials d’empreses
turisticoresidencials

2

Habitatges turístics de vacances,
habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i habitatges objecte
de comercialització turística

1

Hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i
allotjaments de turisme d’interior

1

Hostals, hostals residència, pensions,
posades i cases d’hostes, campaments de
turisme o càmpings

0,5

Albergs i refugis

0,5
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Altres establiments o habitatges de
caràcter turístic

1

Embarcacions de creuer turístic

1

2. La quota tributària líquida s’obté del resultat d’aplicar les
bonificacions següents:
a) Una bonificació del 50% sobre la quota tributària íntegra
per a les estades que es facin en temporada baixa.
b) Una bonificació del 50% sobre la quota tributària íntegra
— o, si s’escau, minorada per l’aplicació de la bonificació
anterior— corresponent al dia novè i als següents en tots els
casos d’estades en un mateix establiment turístic superiors a
vuit dies.
3. A l’efecte de la bonificació a què es refereix la lletra a) de
l’apartat anterior, s’entén per temporada baixa el període
comprès entre l’1 de novembre de cada any i el 30 d’abril de
l’any següent.
4. En els casos d’explotació mitjançant el règim d’aprofitament
per torns s’ha d’aplicar la tarifa que correspongui a la classe
d’establiment turístic objecte de l’aprofitament en cada cas.
TÍTOL III
NORM ES DE GESTIÓ
Capítol I
Aplicació de l’impost i règim sancionador
Article 14
Gestió
1. Les persones o les entitats titulars de l’explotació dels
establiments turístics a què fa referència l’article 4.1 d’aquesta
llei, en qualitat de substituts del contribuent, han de presentar
l’autoliquidació o les autoliquidacions i els ingressos a compte
que preveuen els apartats següents d’aquest article, en els
termes i els terminis que s’estableixin per decret, que també pot
disposar que la presentació i, si escau, el pagament
corresponent s’hagin de fer obligatòriament per mitjans
telemàtics.
2. En els casos de determinació de la base imposable en règim
d’estimació directa, el període de liquidació és trimestral, per
a cada un dels trimestres en què es divideix l’any natural, i el
substitut del contribuent ha de presentar les autoliquidacions
trimestrals corresponents.
3. En els casos de determinació de la base imposable en règim
d’estimació objectiva, el període de liquidació es correspon
amb l’any natural, i el substitut del contribuent ha de presentar
l’autoliquidació anual corresponent.
Així mateix, en aquests casos, i amb caràcter general, el
mes de setembre de cada any el substitut del contribuent ha de
presentar un ingrés a compte, mitjançant l’autoliquidació
corresponent, per un import màxim del 60% de la quota que
resulti de l’aplicació dels signes, els índexs o els mòduls
corresponents.
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No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el decret a
què es refereix l’apartat 1 d’aquest article pot exonerar de
l’obligació de presentar aquest ingrés a compte determinats
subjectes passius i respecte dels establiments turístics a què fan
referència les lletres h) i j) de l’article 4.1 anterior.
D’altra banda, el decret esmentat també pot substituir,
respecte dels mateixos establiments turístics indicats en el
paràgraf anterior, el sistema de liquidació del deute tributari
mitjançant l’autoliquidació anual a què es refereix el primer
paràgraf d’aquest apartat pel sistema de liquidació colAlectiva
a càrrec de l’Administració, de manera que a partir de les
declaracions censals a què es refereix l’article 11.1.a) d’aquesta
llei correspongui a l’Administració liquidar i notificar
colAlectivament i anualment el deute tributari, d’acord amb el
règim jurídic aplicable als tributs de cobrament periòdic per
rebut i amb els terminis de pagament que s’estableixin en el
decret.
4. Els models de les autoliquidacions, incloses les
corresponents a ingressos a compte, es poden aprovar en el
mateix decret a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article o per
mitjà d’una ordre del conseller o la consellera competent en
matèria d’hisenda.
5. L’aplicació de l’impost s’ha de fer d’acord amb els
procediments tributaris i de recaptació que estableixen la Llei
general tributària i la legislació de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
En tot cas, quan el substitut del contribuent no presenti
l’autoliquidació l’Agència Tributària de les Illes Balears pot
girar la liquidació d’ofici que pertoqui fent servir els signes,
índexs i mòduls que es fixin reglamentàriament per al règim
d’estimació objectiva.
6. El pagament de les autoliquidacions, incloses les
corresponents a ingressos a compte, i també el de les
liquidacions no poden ser objecte d’ajornament o de
fraccionament.
D’acord amb això, totes les solAlicituds d’ajornament o
fraccionament s’han d’inadmetre a tràmit, i el fet de
presentar-les no ha d’impedir l’inici o la continuació del
període executiu i l’exigibilitat del deute liquidat o autoliquidat
pel procediment de constrenyiment, amb els recàrrecs i els
interessos corresponents.
Article 15
Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries s’han de qualificar i sancionar
d’acord amb el que disposen la Llei general tributària i la resta
de normes, complementàries o concordants, que regulen la
potestat sancionadora de l’Administració pública en matèria
tributària.
Article 16
Òrgans competents
La gestió, la comprovació i la inspecció del compliment de
les obligacions que aquesta llei estableix, i també la imposició
de les sancions pertinents, corresponen a l’Agència Tributària
de les Illes Balears, sens perjudici de la colAlaboració dels
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òrgans d’inspecció sectorials competents per raó dels
establiments turístics objecte de control.
Capítol II
Règim de recursos
Article 17
Recursos
Contra els actes administratius que es dictin per raó de
l’aplicació d’aquest impost o de la imposició de sancions, es
pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició
o, directament, una reclamació economicoadministrativa davant
la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, d’acord amb
el que estableixen la Llei general tributària i la legislació de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Capítol III
Altres normes de gestió
Article 18
Dades estadístiques
De conformitat amb l’article 11 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, l’Agència Tributària de les Illes Balears pot cedir les
dades obtingudes de la gestió de l’impost a la conselleria
competent en matèria de turisme, amb un procés previ de
dissociació.
TÍTOL IV
M ESURES D’IM PULS DEL TURISM E SOSTENIBLE
Article 19
Fons per afavorir el turisme sostenible
1. Es crea el fons per afavorir el turisme sostenible com a
instrument de finançament dels projectes a què fa referència
l’apartat 3 d’aquest article, i a fi d’impulsar un turisme
sostenible, responsable i de qualitat a l’arxipèlag de les Illes
Balears.
2. Aquest fons es nodreix de la recaptació total de l’impost
sobre estades turístiques a les Illes Balears.
3. Els recursos d’aquest fons s’han de destinar a finançar,
totalment o parcialment, inversions i altres despeses que, en
execució dels projectes que s’aprovin de conformitat amb el
que disposa l’article següent, es destinin a les actuacions
següents:
a) Protecció, preservació, modernització i recuperació del
medi natural, rural, agrari i marí.
b) Foment de la desestacionalització, creació i activació de
productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció
del turisme sostenible i de temporada baixa.
c) Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i
cultural.
d) Impuls de projectes de recerca científica,
desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que
contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el
canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic.
e) Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment
de l’ocupació en temporada baixa.

Dins el conjunt d’aquestes actuacions, s’han de prioritzar
els projectes de caràcter mediambiental que formin part de les
actuacions a què fa referència la lletra a) anterior.
En tot cas, els projectes que s’aprovin en el marc de
qualsevol de les actuacions a què fan referència les lletres
anteriors han de ser sostenibles des del punt de vista ambiental,
social i econòmic.
Article 20
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible
1. Es crea la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible,
formada, almenys, per representants de les conselleries
competents en matèria de turisme, d’hisenda, d’economia i de
medi ambient de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, per representants dels consells insulars, i per
representants dels ajuntaments a través de les associacions que
els representen, dels agents socials i econòmics, i de les entitats
que es determinin, particularment les de caràcter
mediambiental.
Per mitjà d’un decret s’han de determinar la composició, les
competències i el règim de funcionament d’aquesta comissió.
En tot cas, el vot que s’atribueixi al Govern de les Illes Balears
ha de representar un 50% del nombre total de vots que
determini el decret.
En la composició de la Comissió s’ha de respectar el
principi de presència equilibrada de dones i homes, d’acord
amb el que estableix l’article 16 de la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
2. Correspon a la Comissió proposar els projectes que s’han
d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible
a què fa referència l’article anterior a partir dels projectes que
presentin les administracions públiques que formin part de la
Comissió, directament o a través de les associacions que les
representen segons els casos, i també la resta d’entitats que
formin part de la Comissió sempre que, en aquest darrer cas,
aquestes entitats comptin amb el vistiplau de l’administració
que s’hagi de fer càrrec del projecte, la qual, per tant, el podrà
rebutjar o modificar per raons d’interès públic. A efectes de
territorialitat aquest projecte computarà a l’administració que
se’n faci càrrec. Els criteris per dur a terme la selecció s’han de
determinar per decret.
En particular, aquest decret ha d’establir el sistema que la
Comissió haurà de tenir en compte per valorar els projectes que
hagin estat sotmesos a processos de participació ciutadana per
part de les institucions que els presenten.
Per tal de fomentar la participació ciutadana, les
administracions que presentin projectes, directament o per
mitjà de les associacions que les representen segons els casos,
així com les entitats que es prevegi que en puguin presentar,
hauran de proposar projectes que resultin de processos de
participació ciutadana, per mitjà de les convocatòries
corresponents, de manera que, almenys a una de cada tres
convocatòries públiques que es facin amb periodicitat anual, els
projectes que es presentin hagin estat sotmesos a aquests
processos de participació ciutadana. En cas contrari, no podran
proposar nous projectes a la Comissió fins que no sotmetin les
propostes a aquests processos de participació ciutadana, cas en
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què tornarà a començar a computar el termini de tres anys
abans esmentat. En tot cas, les convocatòries que es facin s’han
d’ajustar al règim jurídic que s’estableixi en la llei que
desplegui les previsions en matèria de consultes populars que
contenen els articles 15.2.c) i 31.10 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 23
de febrer.
3. La Comissió ha d’elaborar un pla anual d’impuls del turisme
sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris
d’equilibri territorial. Aquests criteris es fixaran per decret i
prendran com a referència les proporcions corresponents a cada
consell insular previstes a la legislació reguladora del sistema
de finançament dels consells insulars. Això no obstant, pot
haver-hi desviacions anuals sobre el resultat de l’aplicació dels
criteris, sempre que no siguin superiors al 40%. En tot cas,
aquestes desviacions s’han de compensar en els exercicis
següents.
4. El conseller o la consellera competent en matèria de turisme
ha d’elevar les propostes de la Comissió al Consell de Govern
perquè les aprovi.
Una vegada aprovades, s’han d’executar mitjançant els
instruments jurídics que es considerin més adequats per a cada
projecte concret, i s’ha de donar publicitat general de
l’aprovació i l’execució mitjançant un lloc web específic.
Disposició addicional primera
Informe d’avaluació d’impacte
En el termini de dos anys i mig comptadors des de la
primera meritació de l’impost a què es refereix l’apartat 2 de la
disposició final tercera d’aquesta llei, i en tot cas abans del 31
de desembre de 2018, i posteriorment cada tres anys, el Govern
de les Illes Balears elaborarà un informe d’avaluació d’impacte
de la llei i de l’impost.
L’informe haurà d’incloure una anàlisi detallada i motivada,
com a mínim, dels següents aspectes:
a) L’eficàcia de l’impost, als efectes de determinar en quina
mesura s’han aconseguit les finalitats preteses amb l’aprovació.
b) L’eficiència de la llei, identificant les càrregues
administratives que podrien haver estat innecessàries.
c) La sostenibilitat de l’impost, en el marc previst a la Llei
2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, i a la resta de
l’ordenament jurídic.
d) L’impacte que l’impost pugui generar.
Disposició addicional segona
Habitatges objecte de comercialització turística
En el termini màxim de cinc mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears trametrà al
Parlament de les Illes Balears un projecte de llei dels habitatges
objecte de comercialització turística a què es refereix l’article
4.1.j) d’aquesta norma legal per tal de possibilitar-ne la
inscripció a través de la declaració responsable i de la
documentació corresponents, i per tal de permetre’n l’oferta
legal.
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Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei, ho contradiguin o hi
siguin incompatibles.
Disposició final primera
Habilitació de les lleis de pressuposts generals
Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears poden modificar el règim d’exempcions i
qualsevol dels elements de quantificació de l’impost que regula
aquesta llei.
Disposició final segona
Facultats de desplegament reglamentari
S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions reglamentàries que calguin per desplegar aquesta
llei.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
1. Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Això no obstant, la primera meritació de l’impost que regula
aquesta llei tindrà lloc, per a les estades turístiques subjectes a
tributació, el dia que comenci a vigir la norma que, d’acord
amb el que estableix l’article 14.4 d’aquesta llei, aprovi els
models d’autoliquidació corresponents.
3. En cap cas la meritació de l’impost que regula aquesta llei no
tendrà lloc abans de dia 1 de juliol de 2016.
A la seu del Parlament, a 22 de març de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2016, aprovà la Llei de mesures de capacitació
lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de
la funció pública.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

dilació, els plantejaments normatius que, en matèria de
capacitació lingüística dels empleats públics, venien essent
generalment acceptats, la constitucionalitat dels quals es
considerava fora de tot dubte. Amb això no es contradiu la
Sentència del Tribunal Constitucional 165/2013, de 26 de
setembre, en què per majoria es va declarar la constitucionalitat
de la Llei 9/2012, doncs en aquest pronunciament no hi ha
obstacle perquè el legislador pugui acollir altres opcions
polítiques igualment ajustades al bloc de la constitucionalitat.
II

B)
LLEI DE M ESURES DE CAPACITACIÓ
LINGÜÍSTICA PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ÚS
DEL CATALÀ EN L’ÀM BIT DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
Recuperar el català com a llengua pròpia de les Illes
Balears, dotar-lo d'oficialitat real juntament amb el castellà i
posar en marxa mesures d'impuls i d'afavoriment del seu ús en
la vida institucional, social i econòmica, han estat orientacions
de política legislativa que, en la mesura en què això concitava
un alt grau de consens entre els agents polítics i socials, han
caracteritzat la vida de la autonomia balear des dels seus
orígens, gràcies principalment a l’Estatut d’Autonomia aprovat
l’any 1983.
Amb ritmes i intensitats diferents, des de la Llei 3/1986, de
29 d’abril, de normalització lingüística, aprovada per
unanimitat, l’ordenació de l'ús de les llengües oficials ha
permès en tots aquests anys la introducció progressiva del
català com a llengua d'ús quotidià en àmbits oficials i
administratius, educatius, socials, audiovisuals i altres, si bé
amb un grau desigual de consolidació, i sense arribar en molts
casos a la desitjable normalitat d’ús atesa la seva condició de
llengua pròpia i oficial.
Aquesta trajectòria va tenir un punt d'inflexió en la
legislatura 2011-2015, especialment amb la Llei 9/2012, de 19
de juliol, amb la qual s'adoptaren importants mesures de revisió
del procés normalitzador al marge de qualsevol diagnòstic
seriós sobre la realitat sociolingüística balear. Així, sense
ponderar de manera adient els efectes de les reformes preteses,
es replantejaren les bases estatutàries i legals de la
normalització lingüística, els coneixements de català es
deixaren de considerar com un requisit vinculat als principis de
mèrit i capacitat en la funció pública i s'establiren regles d’ús
lingüístic en el funcionament de l'Administració que no
facilitaven l'ús habitual, oral i escrit, de la llengua catalana en
aquest àmbit.
En el moment present es pot copsar un sentiment majoritari
en la societat balear favorable a reconstruir el consens que, en
matèria de llengua, existia fins a l'inici de la legislatura passada
i, per tant, procliu a recuperar, en la legislació sobre l'ús de les
llengües oficials, aquells elements necessaris per retornar al
català un estatus més coherent amb els mandats de protecció i
foment determinats per l’Estatut d’Autonomia. És per això que
el Parlament considera indispensable assumir novament, i sense

El present text legislatiu s'ha elaborat amb voluntat de
concordança plena amb el marc constitucional i estatutari i la
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries,
ratificada per l'Estat espanyol l’any 2001, tenint presents les
principals línies jurisprudencials i doctrinals en matèria de
llengües oficials. El Parlament s'ha proposat, per tant, no només
dotar de vigència determinacions normatives anteriors a 2012,
sinó també assegurar-se que, d'acord amb la més recent
jurisprudència del Tribunal Constitucional, el tractament de l'ús
lingüístic s'efectua amb el màxim rigor, amb la incorporació de
mesures de correcció de la situació actual de desequilibri, la
garantia dels drets lingüístics de tots i l’adopció d’aquelles
mesures de diferenciació lingüística que clarament estan
justificades per la necessitat d'acomplir els principis i els
objectius establerts en l'Estatut d'Autonomia. En aquest sentit,
es pot afirmar que la llei s’ajusta a l’article 3 de la Constitució
i als articles 4, 14.3 i 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, sense oblidar la doctrina del Tribunal Constitucional
que dimana, fonamentalment, de les Sentències 82/1986, de 26
de juny; 46/1991, de 28 de febrer (F.J. 3); 31/2010, de 28 de
juny (F.J. 14); i 165/2013, de 26 de setembre (F.J. 5 i 11).
En aquest context, és lícit que, en atenció als imperatius de
protecció i foment de la llengua catalana que dimanen dels
articles 3.3 de la Constitució i 4.3 de l’Estatut balear, com
també en garantia de l’efectivitat dels drets lingüístics en el
marc d'una administració pública eficaç (article 103.1 de la
Constitució), el tractament normatiu de les llengües oficials
contengui mesures correctores, de protecció i de foment que
tendeixin a evitar que la llengua catalana se situï en una posició
secundària respecte de la llengua castellana pel que fa als usos
oficials.
Per això, en el present text legal s’ha optat per solucions ja
conegudes que poden contribuir decisivament, pel seu efecte
multiplicador, a recuperar, consolidar i fomentar l'ús normal del
català en el funcionament dels serveis públics. Els ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears exigeixen, en les seves
relacions amb les administracions, que els empleats públics
disposin de la capacitació adient en les llengües oficials de la
comunitat autònoma i que, per tant, puguin atendre les seves
demandes eficaçment també en la llengua pròpia de les Illes
Balears. Tot això és compatible amb la preservació del castellà
com a llengua oficial de l’Estat i d’ús normal en l’àmbit de
dites administracions, que tots tenen el dret d’usar i el deure de
conèixer d’acord amb l’article 3 del text constitucional.
La fonamentació de l’operació normativa que es duu a
terme és encara més evident si es té en compte que els estudis
més solvents conclouen que, tot i la importància de les accions
de regulació, d’ensenyament i de foment de l’ús del català dutes
a terme en els darrers anys, aquest encara no ha assolit els
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estàndards de normalitat lingüísticament desitjables, si més no
en el sentit d’aconseguir, en paraules del legislador estatutari,
«la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels
ciutadans de les Illes Balears» (article 4.3 de l’Estatut). És
notori que les dades disponibles posen de relleu que la igualtat
real i efectiva es troba encara lluny d’aconseguir-se i que, si
s’eliminen, s’afebleixen o s’alenteixen les mesures d’impuls a
la llengua pròpia, es propiciaran en molts sectors situacions de
diglòssia i de retrocés evident de l’ús del català. La majoria
parlamentària que impulsa el present text legislatiu considera
que només amb accions adreçades directament a millorar
l’estatus de la llengua que es troba en una situació de
minorització és possible assegurar l’equilibri desitjable entre
llengües oficials i preservar de manera efectiva l’exercici dels
drets de tots.
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provisional d’aquests nivells respon a criteris d'igualtat, de
raonabilitat i de proporcionalitat, tal com ve exigint la
jurisprudència. Un tractament diferenciat requereix el personal
estatutari i laboral de l’administració sanitària, ateses les seves
característiques professionals i l'evidència del lent procés
normalitzador que s’ha produït en aquest àmbit.
D’altra banda, és convenient fer esment que la llei incorpora
tres disposicions addicionals en matèria de mobilitat i ocupació
de llocs de feina i de situacions administratives.
Article 1
Es dota de contingut la lletra d) de l’article 30 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

III
Aquesta llei conté mesures de capacitació lingüística
adreçades a recuperar i fomentar l’ús del català en l'àmbit de la
funció pública, és a dir, accions normatives que persegueixen
fer realitat el mandat dels articles 4.3 i 14.3 de l’Estatut
d’Autonomia. Aquestes mesures permetran assegurar l’ús
normal del català per part dels poders públics autonòmics i dels
empleats públics des de l’enteniment que no només es tracta
d’una opció admissible constitucionalment, sinó a més d’una
orientació que en certa mesura ve imposada pel legislador
estatutari com a resposta a una realitat sociolingüística que
exigeix la implicació decidida dels poders públics en el
denominat procés de normalització del català en tots els àmbits
i, de manera especial, en el de les institucions i administracions
de les Illes Balears.
En el sentit exposat, el present text legal inclou
determinacions que, tot vinculant la possessió de coneixements
de les llengües oficials als principis de mèrit i capacitat en
l'àmbit de la funció pública, permeten assegurar el bon
funcionament de les administracions que tenen el català com a
llengua pròpia, com també l’efectivitat dels drets dels
ciutadanes i les ciutadanes a ser atesos en la llengua oficial de
la seva preferència, d’acord amb les exigències de l’article 14.3
de l’Estatut balear. L’exigència general de requisits de
capacitació en la llengua pròpia per a l’accés a la funció
pública, com també per a la promoció en el si de les
administracions públiques, es considera una mesura
inobjectable des del punt de vista constitucional (STC 46/1991,
de 28 de febrer). Cal tenir en compte, a més, que només
l'exigència general de coneixements de català, variable en
funció de les característiques dels diversos llocs de treball,
permet assolir amb plenitud les finalitats exposades, ja que una
exigència limitada, per exemple, als llocs d'atenció directa al
públic, a l'assessorament lingüístic i als serveis educatius, seria
palesament insuficient.
Per altra banda, és actualment raonable exigir que, en els
procediments administratius que es tramiten completament en
català, tot el personal que hi hagi d'intervenir ha de comptar
amb els coneixements adients d'aquesta llengua.
Finalment, s’inclouen en aquesta llei com a disposicions
transitòries algunes decisions provisionals sobre els nivells de
coneixement lingüístic exigibles als empleats públics, que ja
havien estat en vigor en el passat sense que es produïssin
disfuncions en la prestació dels serveis públics. L’establiment

"d) Nivell exigit de coneixement de la llengua catalana,
en els termes que s’estableixin reglamentàriament."
Article 2
Es modifica l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que queda amb la redacció següent:
"2. El sistema d’oposició consisteix a dur a terme una o més
proves de capacitat per determinar l’aptitud dels aspirants."
Article 3
S’afegeix una lletra f) a l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:
"f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana que
es determini reglamentàriament, respectant el principi de
proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les
funcions corresponents."
Article 4
Se suprimeix l'apartat 6 de l'article 71 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Article 5
Es modifica la redacció de la lletra b) de l’apartat 1 de
l’article 80 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
queda redactat de la manera següent:
"b) Els requisits exigits per ocupar-lo, inclòs el nivell de
coneixement de llengua catalana, si escau."
Article 6
S’afegeix un apartat 3 a l’article 96 de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb la redacció següent:
"3. El personal funcionari a què es refereix l’apartat anterior
que no pugui acreditar el nivell mínim exigit de
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coneixement de la llengua catalana queda obligat a
assolir-lo i acreditar-lo en els termes que s’estableixin
reglamentàriament."

Disposició addicional segona
Nova redacció de l’article 82 bis de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

Article 7
Es modifica l’apartat 2 de l’article 113 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que queda amb la redacció següent:
"2. El reingrés pot efectuar-se per l’adjudicació d’un lloc de
treball amb caràcter provisional, condicionada a les
necessitats del servei, sempre que la persona interessada
compleixi els requisits d’ocupació del lloc en els termes que
s’estableixin reglamentàriament."
Article 8
Es modifica la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 124 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que queda amb la
redacció següent:
"g) Conèixer les llengües oficials al nivell que es
determini reglamentàriament, i facilitar als ciutadans i a les
ciutadanes l’exercici del dret d’utilitzar-les en les relacions
amb l’administració autonòmica."
Article 9
Se suprimeix la disposició addicional dotzena de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Article 10
Se suprimeix la disposició addicional tretzena de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional primera
Nova redacció de l’apartat 2 de l’article 82 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Es modifica l’apartat 2 de l’article 82 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que queda amb la redacció següent:
“2. En cas que la provisió del lloc sigui inajornable i no hi
hagi personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o
especialitat, es pot ocupar amb personal funcionari de
carrera pertanyent al mateix subgrup o a la mateixa
agrupació professional sempre que tengui la titulació
requerida.”

“Article 82 bis
Nomenament provisional en un grup o subgrup superior
1. El personal funcionari de carrera pot ocupar un lloc de
treball de la mateixa administració, adscrit a un cos, una
escala o una especialitat de grup o subgrup superior al qual
pertanyi, d’acord amb el procediment que es prevegi
reglamentàriament, i amb la designació prèvia com a
funcionari interí del cos corresponent, mitjançant el
nomenament provisional en un grup o subgrup superior,
quan el lloc estigui vacant de manera temporal o definitiva
perquè no s’ha pogut proveir mitjançant una convocatòria
de comissió de serveis ordinària voluntària prevista en els
apartats 1 i 2 de l’article 82 i sigui urgent que es proveeixi.
2. Per poder accedir al nomenament provisional en un grup
o subgrup superior, el personal funcionari ha d’acreditar els
requisits següents:
a) Requisits generals:
1r. Tenir la titulació exigida per accedir al cos, l’escala
o l’especialitat a què està adscrit el lloc.
2n. Complir els requisits establerts, si escau, en la
relació de llocs de treball.
3r. Tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei
actiu com a personal funcionari de carrera en el grup, el
subgrup o l’agrupació d’origen.
b) Requisits específics:
1r. Per al nomenament provisional en llocs de treball del
subgrup A1: ser personal funcionari de carrera d’un cos,
una escala o una especialitat del subgrup A2 o del C1,
sempre que siguin de la mateixa naturalesa, generals o
especials.
2n. Per al nomenament provisional en llocs de treball
del subgrup A2: ser personal funcionari de carrera d’un
cos, una escala o una especialitat del subgrup C1 o C2,
sempre que siguin de la mateixa naturalesa, generals o
especials.
3r. Per al nomenament provisional en llocs de treball del
subgrup C1: ser personal funcionari de carrera d’un cos,
una escala o una especialitat del subgrup C2 o d’un cos
que pertanyi a una agrupació professional, sempre que
siguin de la mateixa naturalesa, generals o especials.
4t. Per al nomenament provisional en llocs de treball del
subgrup C2: ser personal funcionari de carrera d’un cos
que pertanyi a una agrupació professional, sempre que
siguin de la mateixa naturalesa, generals o especials.
3. En cap cas no es pot dur a terme, pel sistema de
nomenament provisional, la cobertura de llocs de treball de
direccions orgàniques o de llocs singularitzats amb un
nivell igual o superior a 26 la forma de provisió dels quals
sigui la lliure designació.
4. En el cas de llocs de treball adscrits a dos o més grups o
subgrups, el nomenament provisional només es pot fer en el
grup o subgrup inferior.

BOPIB núm. 40 - 8 d'abril de 2016
5. Aquest procediment és preferent al nomenament per
comissió de serveis forçosa o al nomenament de personal
funcionari interí diferent del que preveu aquest article.
6. La selecció del personal funcionari de carrera que pot ser
objecte de nomenament provisional en un grup o subgrup
superior s’ha de dur a terme, llevat dels casos en què,
excepcionalment i de manera motivada, el reglament pugui
preveure que es faci mitjançant una convocatòria específica,
mitjançant un sistema de borses o llistes, que, garantint els
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, facin
possible l’agilitat necessària en la selecció, de conformitat
amb la valoració dels mèrits del barem de la convocatòria.
7. L’òrgan competent per convocar i resoldre el
procediment per integrar cadascuna de les borses que es
constitueixen amb el personal funcionari de carrera és el
conseller o la consellera amb competències en matèria de
funció pública. La gestió concreta per cobrir els llocs de
treball i per fer el nomenament com a personal funcionari
interí correspon a la direcció general competent en matèria
de funció pública.
8. Durant el temps que duri el nomenament provisional en
un grup o subgrup superior, la persona interessada queda en
la situació d’excedència voluntària que regula l’article 103
bis. Igualment, durant aquest temps, la persona interessada
ha de percebre les retribucions corresponents al lloc
efectivament exercit, i aquest temps computa a l’efecte de
la meritació de triennis en el cos o l’escala a què pertanyi el
lloc.
9. A aquest nomenament provisional s’hi ha d’aplicar de
manera supletòria el règim general del personal funcionari
interí.”
Disposició addicional tercera
Incorporació d’un nou article 103 bis a la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
S’incorpora un nou article 103 bis a la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb el següent tenor literal:
“Article 103 bis
Excedència voluntària per nomenament provisional en un
grup o subgrup superior
S’ha de declarar en situació d’excedència voluntària per
nomenament provisional en un grup o subgrup superior el
personal funcionari de carrera quan ocupi, com a personal
funcionari interí, un lloc de treball de la mateixa
administració que estigui adscrit a un cos, una escala o una
especialitat superior al qual pertanyi. El període de
permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del
lloc de treball d’origen del qual sigui titular.”
Disposició transitòria primera
Requisits de coneixement de llengua catalana del personal
funcionari i laboral
Fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei
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3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els coneixements de llengua
catalana que s’han d’exigir per a l’ingrés i per a l’ocupació de
llocs de treball són els següents:
1. Coneixements que s’han d’exigir per ingressar i per ocupar
llocs de treball corresponents als grups, cossos i escales de
personal funcionari.
a) Administració General: cossos i escales inclosos en els
articles 5 i 6 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i
escales dels cossos generals de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Grups

Coneixements de llengua catalana que
s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell C1 (nivell de domini
funcional efectiu)

C2

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Grup d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

b) Administració especial: cossos i escales inclosos en els
articles 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de
cossos i escales dels cossos especials de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Grups

Coneixements de llengua catalana que
s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

C2 i grup d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

c) Llocs de treball adscrits conjuntament a cossos i escales
de l’Administració General i de l’Administració especial i els
adscrits a més d’un grup de titulació: s’ha d’exigir com a
requisit per ocupar-los estar en possessió del certificat de
coneixements de català corresponent al cos o escala de més
exigència.
2. Coneixements que s’han d’exigir per ingressar i per ocupar
llocs de treball corresponents a les categories professionals de
naturalesa laboral.
Nivells

Coneixements de llengua
catalana que s'exigeixen

Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni
colAlectiu per al personal laboral de
l'Administració de la CAIB

Certificat de nivell B2 (nivell
avançat)

Excepcions: tècnic superior,
especialitat Administració general i
especialitat jurídic (nivell 1), tècnic
de grau mitjà, especialitat
Administració general (nivell 2),
encarregat administratiu (nivell 3) i
administratiu (nivell 4)

Certificat del nivell C1 (nivell de
domini funcional efectiu)
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Nivells 5, 6, 7 i 8 del Conveni
colAlectiu per al personal laboral al
servei de l’Administració
de la CAIB

Certificat de nivell B1 (nivell
llindar)

Excepció: auxiliar administratiu
(nivell 6)

Certificat de nivell B2 (nivell
avançat)

Els llocs de treball adscrits a més d’una categoria
professional exigeixen com a requisit per ocupar-los estar en
possessió del certificat de coneixements de català corresponent
al nivell de més exigència.

Grups

Coneixements de llengua catalana que
s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

C2 i grup d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

2. Coneixements exigibles en els procediments de selecció i
mobilitat del personal laboral del Servei de Salut de les Illes
Balears.
Grups

3. Llocs de treball amb requisit específic de coneixements de
llengua catalana.
Amb caràcter particular, en la relació de llocs de treball i
dins l’apartat de «requisits específics», es poden assenyalar els
llocs de treball en què, per les característiques especials de les
seves funcions, s’exigeix un nivell de coneixements de llengua
catalana superior als esmentats amb caràcter general.
Disposició transitòria segona
Requisits de llengua catalana del personal estatutari i
laboral del Servei de Salut de les Illes Balears
En el termini d’un any, comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears haurà de
desenvolupar reglamentàriament allò que preveuen els articles
30.d) i 50.1.f) de la Llei 3/2007, de 23 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes B alears.
Mentrestant, els coneixements de llengua catalana que s’han
d’exigir per a l’ingrés i per a l’ocupació de llocs de treball del
personal estatutari i laboral sanitari del Servei de Salut de les
Illes Balears seran els següents:
1. Coneixements exigibles en els procediments de selecció per
ingressar en les categories de personal estatutari i en els
procediments de mobilitat per ocupar places de personal
estatutari.
a) Els coneixements de llengua catalana que s’han d’exigir
en els procediments de selecció per ingressar en els diferents
grups, especificats per categories de personal estatutari del
Servei de Salut de les Illes Balears o de les entitats que hi estan
adscrites, són els següents:
Grups

Coneixements de llengua catalana que
s'exigeixen

A1, A2 i C1

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

C2 i grup d’agrupacions
professionals

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

b) En els procediments de mobilitat per ocupar places de
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears o de
les entitats que hi estan adscrites, regulats al capítol VII de la
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, s’ha d’exigir l’acreditació dels
coneixements de llengua catalana següent:

Coneixements de llengua
catalana que s'exigeixen

Nivells corresponents -o per ocupar llocs Certificat de nivell B2 (nivell
de treball inclosos en els nivells
avançat)
corresponents- del conveni colAlectiu que
els sigui d’aplicació, que exigeixen estar
en possessió d’una titulació universitària
de grau, tècnic superior en formació
professional, batxiller o tècnic en
formació professional, o una d’equivalent
Nivells corresponents -o per ocupar llocs Certificat de nivell B1 (nivell
de treball inclosos en els nivells
llindar)
corresponents- del conveni colAlectiu que
els sigui d’aplicació, que exigeixen estar
en possessió d’una titulació de graduat en
educació secundària obligatòria,
certificat d’escolaritat o una d’equivalent

3. Exempcions
Excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui
resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals,
o quan s’hagin de contractar investigadors o científics d’àmbit
nacional o internacional, les convocatòries de selecció i
mobilitat que afectin determinades categories de personal
estatutari o laboral, poden eximir els requisits de coneixements
de la llengua catalana exigits per aquesta disposició transitòria,
escoltat l’òrgan competent en matèria de planificació de
recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears o de
l’entitat corresponent, que ha d’emetre preceptivament informe
sobre la vigència i l’extensió de l’exempció esmentada.
Disposició transitòria tercera
Exigència de coneixement de llengua catalana del grup B
Fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst en els articles 30.d) i 50.1.f) de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i mai abans de dia 1 de juny de
2017, per a l’ingrés i per a l’ocupació de llocs de treball dels
cossos funcionarials o categories de personal estatutari
corresponents al grup B de titulació previst en l’article 76 del
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ha de
ser exigible el nivell de coneixements de llengua catalana
corresponent al nivell B2 (nivell avançat) de la conselleria
competent en matèria de política lingüística o de l’Escola
Balear d’Administració Pública.
Disposició transitòria quarta
Efectivitat de l’exigència de capacitació lingüística
1. L’exigència de capacitació lingüística que es conté en les
disposicions transitòries d’aquesta llei serà efectiva en tots els
procediments en matèria de personal que s’iniciïn amb
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posterioritat a la seva entrada en vigor, fins que en
desenvolupament reglamentari dels articles 30.d) i 50.1.f) de la
Llei 3/2007, de 27 de març, es disposi una altra cosa.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, per al personal
estatutari sanitari de l’Administració a què es refereix la
disposició transitòria segona d’aquesta llei, aquesta exigència
només serà efectiva en tots els procediments en matèria de
personal que s’iniciïn a partir de dia 1 de juny de 2017, llevat
que, en la normativa de desenvolupament dels articles 30.d) i
50.1.f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, es disposi una altra
cosa.
Disposició transitòria cinquena
Equivalències i adaptacions dels nivells al M arc Europeu
Comú de Referència per a les Llengües
1. Els nivells de coneixement de català que s'exigeixen en
aquesta llei s’entenen adaptats al Marc Europeu Comú de
Referència per a les Llengües: aprenentatge, ensenyament i
avaluació.
2. Els nivells de coneixement de la llengua catalana previstos
amb caràcter transitori en aquesta llei s’han d’acreditar
mitjançant un certificat emès o reconegut com a equivalent per
la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les
Illes Balears. En tot cas, es consideren vàlids els certificats que,
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, hagin estat emesos
o reconeguts com a equivalents per l’òrgan competent en
l’àmbit de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquesta llei i, en tot cas, la Llei
9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 31 de març de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1709
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2016, aprovà la Llei de crèdit extraordinari per
a subvencions electorals.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A
SUBVENCIONS ELECTORALS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de subvencionar les
despeses electorals d’acord amb el procediment previst i que,
durant el mes següent a la tramesa de l’informe de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consell de
Govern ha de presentar al Parlament de les Illes Balears un
projecte de llei de crèdit extraordinari per l’import de les
subvencions que s’hagin d’adjudicar, subvencions que s’han de
fer efectives durant els cent dies posteriors a l’aprovació de la
llei per part del Parlament.
La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha presentat
l’informe de fiscalització de la comptabilitat electoral
corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i
als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen
tenir lloc el 24 de maig de 2015. El Consell de la Sindicatura
va aprovar aquest informe el 18 de gener de 2016, rectificat el
12 de febrer de 2016, en relació amb els ingressos i les
despeses electorals dels partits, les federacions, les coalicions
o les agrupacions que participaven en les eleccions esmentades.
Atès això, se sotmet a l’aprovació del Parlament aquesta llei de
crèdit extraordinari per atendre les subvencions que s’han
d’abonar a les formacions polítiques alAludides.
D’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears esmentat abans, les despeses subvencionables en
relació amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als
consells insulars de M allorca, Menorca i Eivissa assoleixen un
total de 2.068.326,11 euros. No obstant això, atès que d’acord
amb la normativa electoral el Govern de les Illes Balears va fer
bestretes amb càrrec a l’exercici pressupostari de 2015,
correspon aprovar com a crèdit extraordinari únicament una
despesa d’1.366.703,66 euros, és a dir, la diferència entre les
despeses subvencionables i les bestretes ja efectuades, amb
càrrec al pressupost de l’exercici de 2016.
Article 1
Import de les subvencions
Per atendre l’import de les subvencions que s’han
d’adjudicar als partits, les federacions, les coalicions o les
agrupacions d’electors que concorregueren a les eleccions al
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa del 24 de maig de 2015, amb dret
a subvenció electoral, segons el que disposa l’article 29 de la
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat

1710

BOPIB núm. 40 - 8 d'abril de 2016

autònoma de les Illes Balears, i tenint en compte les bestretes
ja atorgades, es concedeix un crèdit extraordinari en l’estat de
despeses dels pressuposts generals vigents de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per un import d’1.366.703,66
e uro s, a m b c à rre c a la p a r ti d a p r e ssu p o stà ria
11201463D014800100.
Article 2
Finançament
El finançament d’aquest crèdit extraordinari s’ha de fer, fins
a la quantia necessària, amb nous o majors ingressos no
financers efectivament recaptats, si n’hi ha, i si la resta
d’ingressos ordinaris no finalistes es recapten amb normalitat,
d’acord amb l’informe que emeti amb aquesta finalitat la
Direcció G eneral de Pressuposts i Finançament; o mitjançant
la minoració dels crèdits del pressupost de despeses que menys
perjudici causi al servei públic.

estratègia global i comuna respecte de la inserció laboral de
colAlectius vulnerables, que impliqui:
- La coordinació de les polítiques d'inserció de les diferents
administracions públiques.
- La participació en la seva elaboració de diferents agents
socials com el tercer sector, patronals o sindicats.
- La revisió dels programes i projectes actuals d'inserció,
per tal de comprovar el seu retorn social.
- L'estabilitat i la garantia en els itineraris i processos
d'inserció laboral.
- La màxima simplificació administrativa per desenvolupar
processos d'inserció laboral.
- L’impuls de noves iniciatives i projectes innovadors per
a la inserció laboral.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els recursos destinats a la inserció laboral
dels colAlectius vulnerables.
A la seu del Parlament, 5 d'abril de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Article 3
Concessió i reintegrament
El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’adoptar els
acords necessaris per concedir les subvencions electorals que
pertoquin a cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors, i ha d’exigir el reintegrament a la hisenda pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en els casos que
pertoquin, d’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears de fiscalització de la comptabilitat electoral
de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa del 24 de maig de
2015.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 5 d'abril de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE M OCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4652/16, relativa a inserció laboral de colAlectius
vulnerables, amb l'esmena RGE núm. 4986/16, i quedà
aprovada la següent:

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5348/15, relativa a II Pla d'igualtat de
dones i homes de Serveis Generals de la CAIB, amb les
esmenes RGE núm. 4718/16, 4722/16 i 3631/16, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè s’aprovi i s’implementi el II Pla d’igualtat
de dones i homes dels Serveis Generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2016-2020 el més aviat possible
per avançar en les actuacions posades en marxa l’anterior
legislatura; que aquest pla s’avaluï anualment, que s’impulsin,
si escau, noves mesures i que s’avaluï en el moment oportú la
consecució dels objectius plantejats a l’esmentat pla, tot
replantejant estratègies, si així ho requereix l’evidència
empírica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar els plans d’igualtat corresponents al
personal educatiu, al personal sanitari i també al personal del
sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini màxim de sis mesos presenti una

A la seu del Parlament, 31 de març de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
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La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
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B) RGE núm. 4069/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de
les iniciatives relatives a les competències que té adscrites la
Conselleria de Presidència, que contestà el conseller de
Presidència.
C) RGE núm. 4070/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrees de gestió de la
Conselleria de Presidència, que contestà el conseller de
Presidència.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 354/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb l'educació concertada.
Actuà com a interpel Alant el diputat Miquel Vidal i Vidal i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
d'Educació i Universitat. H i hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 355/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
transparència i objectivitat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears.
Actuà com a interpel Alant la diputada Antònia Perelló i
Jorquera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Transparència, Participació i Cultura. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D) RGE núm. 4073/16, de la diputada Maria Núria Riera i
M artos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord del
Consell Consultiu en relació amb el seu projecte de reforma,
que contestà el conseller de Presidència.
E) RGE núm. 4074/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat pública del
conseller de Presidència, que contestà el conseller de
Presidència.
F) RGE núm. 4080/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a oficina
anticorrupció, que contestà el conseller de Presidència.
G) RGE núm. 4050/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a urgències a Can Misses, que contestà la
consellera de Salut.
H) RGE núm. 4071/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al manteniment
del departament d'afers exteriors per part de la Generalitat de
Catalunya, que contestà el conseller de Presidència.
I) RGE núm. 4081/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Palau de
Congressos, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.
J) RGE núm. 4653/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de protecció de
la posidònia, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
K) RGE núm. 4083/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
"peonades" als hospitals públics, que contestà la consellera de
Salut.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3462/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acumulació de fangs a
l'EDAR de Santa Eulària, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

L) RGE núm. 4049/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans de reforç al servei
d'urgències de l'Hospital de Formentera, que contestà la
consellera de Salut.
M) RGE núm. 4072/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'emissari de
Talamanca, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
N) RGE núm. 4931/16, de la diputada M aría José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels
accessos a l'Hospital Can Misses, que contestà la consellera de
Salut.
O) RGE núm. 4934/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegada de l'IBAVI
a Menorca, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
P) RGE núm. 4926/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
finançament de les escoles que segreguen els alumnes per raó
de gènere, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.
Q) RGE núm. 4927/16, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció
d'espècies protegides, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
R) RGE núm. 4929/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de
policia local, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Z) RGE núm. 4912/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla de xoc,
que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
AA) RGE núm. 4052/16 (rectificada amb el RGE núm.
4087/16), del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a la
publicació de les despreses del Govern, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AB) RGE núm. 4082/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a auditoria del deute, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
AC) RGE núm. 4075/16, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
promoció turística que du a terme el Govern, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
AD) RGE núm. 4922/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa
a sostre de turisme, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
AE) RGE núm. 4935/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels mandats parlamentaris, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

S) RGE núm. 4921/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Llei del sòl, que contestà el conseller de Presidència.
T) RGE núm. 4925/16, del diputat Aitor M orrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat
de medicina, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS

U) RGE núm. 4930/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a drets de
les persones majors i dels impedits, que contestà la consellera
de Transparència, Participació i Cultura.

A)

V) RGE núm. 4932/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del lloguer
ilAlegal d'embarcacions, que contestà el conseller de
Presidència.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 3633/16, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d'una
facultat de medicina, amb el resultat següent: vots emesos 56,
vots a favor 12, vots en contra 44 i abstencions 0.

W ) RGE núm. 4933/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència entre les
conselleries, que contestà la consellera de Transparència,
Participació i Cultura.

Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

X) RGE núm. 5000/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació
de finançament de les diferents conselleries de la CAIB, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
Y) RGE núm. 4936/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a CEIP Caimari, que
contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Ordre de Publicació
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1.4. COM PAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Presidenta del Govern de les
Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre el límit de
dèficit fixat per la comunitat autònoma de les Illes Balears
(RGE núm. 3470/16).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2016, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Presidenta del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre el
tema indicat.
Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORM ACIONS
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que ha estat durament criticat per organitzacions no
governamentals i per l’Alt Comissionat de Nacions Unides per
als refugiats.
La Unió Europea exposa que l’acord de tornar a Turquia
tots els estrangers que arriben de forma ilAlegal a les costes
gregues té cabuda la normativa europea sobre procediment
d’asil. Aquesta normativa contempla la possibilitat de reenviar
un sol Alicitant d’asil al país on va rebre la primera protecció,
però en aquesta crisi es tractaria de devolucions massives i, a
més, en direcció a un país que cap organització internacional ni
cap organització no governamental de drets humans no
considera un tercer país segur, és a dir, un país capaç d’oferir
protecció a les persones que ho solAliciten.
Aquest acord arriba en un moment en què Turquia manté
tancada la seva frontera amb Síria per a milers de solAlicitants
sirians que fugen dels atacs a Alep. Human Rights W atch
qualifica aquestes devolucions com a expulsions massives
accelerades, i Amnistia Internacional lamenta que la Unió
Europea pretengui subcontractar les seves obligacions en un
tercer país, que a més no ofereix seguretat ni en drets humans
ni en protecció de refugiats, a canvi d’accelerar el procés
d’adhesió a la Unió Europea.

Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes balears
sobre la crisi dels refugiats a les portes d'Europa.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març de 2016, va aprovar, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional sobre la crisi dels refugiats
a les portes d’Europa
Han passat quatre mesos des de la primera declaració
institucional que el Parlament de les Illes Balears va fer a favor
de cercar una solució ràpida, eficaç i solidària a la crisi dels
refugiats. Hem assistit a la mostra massiva de solidaritat de
ciutadans de tots els països europeus davant les situacions que
viuen milers de persones que volen entrar a Europa per
refugiar-se de la guerra i la fam. S’han celebrat nombroses
reunions i comunicacions per part dels grups polítics, dels
governs europeus i de les organitzacions internacionals per
trobar una solució al problema humanitari mentre la situació
dels refugiats empitjora per les contundents mesures de
seguretat i bloqueig que estan fent als països fronterers.
Més de 500.000 persones, majoritàriament sirians, han
arribat en aquests últims mesos a la recerca de refugi i
seguretat. Vénen sense res, desesperats per posar fora de perill
els seus fills i familiars i han de fer front a innombrables
dificultats. Infants i gent gran són les principals víctimes
d’aquesta situació.
La solució que ha negociat la Unió Europea amb Turquia
suposa un canvi radical en la gestió de la crisi dels refugiats

En el seu moment la Comissió Europea va proposar a
Espanya acollir 4.238 refugiats i es va acceptar que fossin
1.300, però només n’han entrat 18 al país, caldria analitzar per
quins motius hi ha aquest retard i quins obstacles es troben tant
el Govern espanyol com els refugiats per fer aquesta
redistribució.
El Parlament de les Illes Balears es reafirma que
l’assistència als refugiats és una qüestió de drets humans i que
aquests són competència de totes les institucions a tots els
nivells.
L’Estatut de les Illes Balears en aquest sentit assenyala a
l’article 105 que els poders públics de les Illes Balears han de
vetllar per fomentar la solidaritat, la tolerància, el respecte dels
drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els
països i les poblacions estructuralment menys desenvolupats
amb la finalitat última d’eradicar la pobresa.
Per tot això el Parlament de les Illes Balears:
1r. Rebutja qualsevol acord de la Unió Europea amb
Turquia que estableixi les expulsions colAlectives a territori turc
o que no es faci després d’un expedient d’asil individualitzat
amb totes les garanties jurídiques.
2n. Dóna suport a la declaració institucional acordada per
unanimitat al Parlament per tal que el Govern espanyol defensi
des de la Unió Europea una política solidària i respectuosa amb
els drets humans en l’actual crisi de refugiats que afecta no
només Europa, sinó tots els països de la Mediterrània Oriental
arran de la guerra a Síria.
3r. Encoratja el Govern de les Illes Balears que organitzi,
juntament amb el Fons Insulars de Cooperació, una acció
conjunta amb les organitzacions balears de cooperació per
ajudar les persones afectades, així com a donar ajudes a
organitzacions i a les institucions que treballen a indrets on
arriben persones refugiades.
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4t. Proposa al Govern balear que creï un registre de
persones, empreses privades, administracions públiques i
entitats de Balears que estiguin disposades a ajudar a les
persones refugiades quan arribin a les Illes.

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4052/16, 4082/16 i 4075/16.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de març de 2016, quedaren ajornades per a la propera
sessió plenària, atesa la petició del Govern (escrit RGE núm.
4146/16), les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta de
les Illes Balears; per la diputada Laura Camargo i Fernández,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears; i per la diputada
Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular;
relatives a publicació de les despeses del Govern, a auditoria
del deute; i a política de promoció turística, respectivament.

RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el més aviat possible el Comitè
d’Avaluació de les Necessitats de Serveis Socials amb la
participació dels millors experts i professionals de les diferents
administracions de la CAIB i a convidar també a experts de les
entitats del tercer sector, perquè es reuneixin amb una
periodicitat suficient per poder donar resposta al punt 2
d’aquesta proposició no de llei.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el més aviat possible un estudi
de la situació de pobresa a les nostres illes per tal de conèixer
amb detall la situació econòmica, social i psicològica de les
famílies i les persones més afectades per la crisi, així com la
realització del mapa dels recursos socials existents en
l’actualitat, les seves competències i la coordinació existent.
A la seu del Parlament, 10 de març de 2016.
La secretària accidental de la comissió:
Margarita Prohens i Rigo.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

Palma, a 5 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
Procediment de tramitació directa i en lectura única per al
Projecte de llei RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari per
a subvencions electorals.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2016, acordà, per assentiment, aplicar el
procediment de tramitació directa i en lectura única al projecte
de llei esmentat.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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 10 de març de
2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8378/15, relativa a creació del Comitè d'avaluació de
necessitats de serveis socials, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de març de 2016, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3064/16, relativa a
actuacions de millora del turisme a les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’aprovació dels plans de reconversió
integral de zones madures en desenvolupament de la normativa
vigent i la seva declaració com a zones turístiques madures,
amb actuacions transversals que abastin des de la necessària
millora dels establiments i l’oferta complementària fins a les
infraestructures i els accessos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en favor de la simplificació de
normatives en diàleg permanent amb els professionals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un Centre de Coneixement i Control
del Turisme en temps real que permeti conèixer tota la
informació, l’activitat i la situació del sector, en completa
coordinació i planificació amb aquest, amb la finalitat de
prendre decisions en temps real.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar juntament amb la Federació d’Entitats
Locals de Balears l’harmonització de normatives cíviques en
tots els municipis turístics de les Illes a fi de garantir la
convivència i millorar la imatge exterior de la nostra oferta.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb les aerolínies, els
gestors aeroportuaris i els operadors turístics per aconseguir
l’obertura de noves rutes i l’ampliació de freqüències de les
Illes amb la península i Europa, especialment en temporada
baixa.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reivindicar el descompte de resident als vehicles
en rutes amb la península.
A la seu del Parlament, 31 de març de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació
C)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 2994/16.
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de març de 2016, acordà una alteració de
l'ordre del dia en el sentit d'ajornar per a una propera sessió el
debat i la votació de la proposició no de llei esmentada, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris d'obertura de
l'aeròdrom de Son Bonet i la correcta dotació dels serveis
d'emergències.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORM ACIÓ

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.9. M OCIONS

A)
Proclamació de secretari de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de
2016, quedà proclamada secretària per assentiment, d'acord
amb l'article 43.5 del Reglament de la cambra, la diputada
Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 8693/15.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de
2016, acordà per assentiment una alteració de l'ordre del dia en
el sentit d'ajornar per a una propera sessió el debat i la votació
de la proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protocol davant la mutilació genital
femenina.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2016, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 5426/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de transparència i objectivitat a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, derivada de la
Interpel Alació RGE núm. 355/16.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
355/16, relativa a política de transparència i objectivitat a l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. M odificar, en el termini màxim de tres mesos, la Llei
15/2010, de 22 de desembre, per tal d'ajustar el règim de
contractació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears als principis i a les normes que regeixen la contractació
administrativa.
2. Garantir el pluralisme, la participació i l'objectivitat en la
gestió del servei públic de ràdio i televisió (de comunicació
audiovisual), encarregat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
3. Garantir que les funcions que corresponen al director general
de l'Ens s'exerciran amb caràcter permanent, tal i com exigeix
la llei actualment vigent.
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4. Millorar, a la major brevetat, el portal de transparència de
l'Ens Públic a fi que aquest pugui complir veritablement el seu
objectiu de facilitar la informació i la participació ciutadana.
Palma, a 4 d'abril de 2016.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

C)
RGE núm. 4964/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la posada en marxa de
la dessaladora de Santa Eulària del Riu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears posar en
funcionament la dessaladora de Santa Eulària amb anterioritat
a la finalització de les obres de l'anell d'interconnexió?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
D)
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 4962/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recepció de la
dessaladora de Santa Eulària del Riu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4965/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres
de l'anell d'interconnexió de la dessaladora de Santa Eulària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan preveu el Govern de les Illes Balears que han de
finalitzar les obres de l'anell d'interconnexió de la dessaladora
de Santa Eulària del Riu?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

En quina data té previst el Govern de les Illes Balears
recepcionar definitivament la dessaladora de Santa Eulària del
Riu?
E)
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

B)
RGE núm. 4963/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recepció de la
dessaladora de Santa Eulària del Riu, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4966/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
sensibilització per reduir el consum d'aigua.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha promogut el Govern de les Illes Balears a la present
legislatura campanyes de sensibilització que permetin reduir el
consum d'aigua entre la població?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

De què depèn la recepció de la dessaladora de Santa Eulària
del Riu per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

F)
RGE núm. 4967/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Portinatx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Portinatx
a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell i/o
intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

G)
RGE núm. 4968/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Santa Agnès.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Santa
Agnès a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell
i/o intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

H)
RGE núm. 4969/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer del
Pla de Sant Antoni.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer del Pla de
Sant Antoni a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu
nivell i/o intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

I)
RGE núm. 4970/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Cala Llonga.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Cala
Llonga a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell
i/o intrusió d'aigües marines?
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Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

J)
RGE núm. 4971/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Rosa Llisa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Roca
Llisa a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell
i/o intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

K)
RGE núm. 4972/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer
d'Es Canar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer d'Es Canar
a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell i/o
intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

L)
RGE núm. 4973/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Cala Tarida.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Cala
Tarida a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell
i/o intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
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M)
RGE núm. 4974/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Port Roig.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Port Roig
a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell i/o
intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

N)
RGE núm. 4975/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Santa Gertrudis.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Santa
Gertrudis a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu
nivell i/o intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

O)
RGE núm. 4976/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Serra Grossa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Serra
Grossa a l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell
i/o intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

P)
RGE núm. 4977/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'aqüífer de
Jesús.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'aqüífer de Jesús a
l'illa d'Eivissa en relació amb el descens del seu nivell i/o
intrusió d'aigües marines?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Q)
RGE núm. 4978/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a salinitat dels aqüífers
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins aqüífers de l'illa d'Eivissa es troben en estat de
salinitat en tenir els nivells de clorurs superiors a 185,5
milAligrams per litre?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

R)
RGE núm. 4979/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a salinitat dels aqüífers
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins aqüífers de l'illa de M enorca es troben en estat de
salinitat en tenir els nivells de clorurs superiors a 185,5
milAligrams per litre?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

S)
RGE núm. 4980/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a salinitat dels aqüífers
de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins aqüífers de l'illa de Mallorca es troben en estat de
salinitat en tenir els nivells de clorurs superiors a 185,5
milAligrams per litre?
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Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

T)
RGE núm. 4981/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nivells de clorurs de
l'aqüífer de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

W)
RGE núm. 5201/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acreditació de places
en formació del sistema MIR.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar dels criteris d'acreditació de places en
formació del sistema M IR a Balears?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Quin nivell de clorurs presenta actualment l'aqüífer de
Formentera?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

U)
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X)
RGE núm. 5202/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació de places
MIR en els darrers cinc anys.

RGE núm. 5199/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a descens de places MIR.

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

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

Pot informar sobre quina ha estat l'ocupació de les places
MIR ofertes a Balears en els darrers cinc anys?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Pot explicar el descens de places M IR ofertes a Balears en
els darrers anys?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Y)
RGE núm. 5203/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de places MIR
a Balears.

V)
RGE núm. 5200/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a descens de places MIR,
2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot explicar els criteris que s'apliquen per oferir places en
formació del sistema M IR a Balears?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Pot informar si hi ha diferències, per illes, que motivin la
disminució de l'oferta de places M IR a Balears?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Z)
RGE núm. 5204/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça MIR de metge
psiquiatre a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pot explicar per què no s'ofereix l'única plaça acreditada de
MIR per a metge psiquiatre dins l'àra de salut d'Eivissa i
Formentera?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AA)
RGE núm. 5205/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a places MIR per a
metges de família.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot explicar per què no s'ofereix la totalitat de les places
MIR per a metges de família a Balears?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

segons el disposat al RD 635/2014, de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AD)
RGE núm. 5286/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 d'ABAQUA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AB)
RGE núm. 5284/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total d'operacions comunicades per la Intervenció General de
la CAIB a l'Administració General de l'Estat el mes de gener
de 2016.

AE)
RGE núm. 5287/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'ATB.

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

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

Quin és l'import de les operacions (milers d'euros) (deute
comercial), comunicat per la Intervenció General de la CAIB
a l'Administració General de l'Estat corresponent al mes de
gener de 2016, amb el desglossament corresponent a Sanitat,
Educació, Serveis Social i Resta?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AC)
RGE núm. 5285/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016.

AF)
RGE núm. 5288/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'ATIB.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Consorci per al
foment d'infraestructures universitàries (COFIU)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AG)
RGE núm. 5289/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'AQUIB.

AJ)

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

RGE núm. 5292/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci per
a la música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma".

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AH)
RGE núm. 5290/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AI)
RGE núm. 5291/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del COFIU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per a la
música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma"?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AK)
RGE núm. 5293/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci per
a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per a la
protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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AL)
RGE núm. 5294/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Centre
Balears Europa.

AO)
RGE núm. 5297/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci
d'infraestructures 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Centre balears Europa?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci
d'infraestructures de les Illes Balears?

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AM )
RGE núm. 5295/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.

AP)
RGE núm. 5298/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del COFIB.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)?

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AN)
RGE núm. 5296/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Consorci
d'aigües 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci d'aigües de les
Illes Balears?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AQ)
RGE núm. 5299/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del CTM.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci de transports
de Mallorca (CTM)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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AR)
RGE núm. 5300/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'EPRTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de els Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AS)
RGE núm. 5301/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'EBAP.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AT)
RGE núm. 5302/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'EHIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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AU)
RGE núm. 5303/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal
de les Illes Balears?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AV)
RGE núm. 5304/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 d'ESADIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació per a
l'Escola superior d'art dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AW )
RGE núm. 5305/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del Conservatori
superior de música i dansa 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació per al
Conservatori superior de música i dansa de les Illes Balears?
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Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AX)
RGE núm. 5306/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de FOGAIBA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Fons de garantia
agrària i pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AY)
RGE núm. 5307/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
BIT.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Fundació balear
d'innovació i tecnologia (Fundació BIT)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AZ)
RGE núm. 5308/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
Banc de sang i teixits 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació Banc de
sang i teixits de les Illes Balears?

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BA)
RGE núm. 5309/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BB)
RGE núm. 5310/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
Institut socioeducatiu S'Estel.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació Institut
socioeducatiu S'Estel?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BC)
RGE núm. 5311/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
per a l'esport balear.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació per a
l'esport balear?

segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear
d'infraestructures i serveis educatius i culturals (IBISEC)?

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BD)
RGE núm. 5312/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Fundació
Robert Graves.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació Robert
Graves?

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BG)
RGE núm. 5315/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBANAT.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
la natura (IBANAT)?
Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BE)
RGE núm. 5313/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de GEIBSAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Gestió
d'emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?
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BH)
RGE núm. 5316/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBdona.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
la dona (IBdona)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 30 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
BI)
BF)
RGE núm. 5314/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBISEC.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

RGE núm. 5317/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBjove.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
la joventut (IBjove)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BJ)

segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut d'estudis
baleàrics (IEB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 5318/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBAVI.

BM )
RGE núm. 5321/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IDI.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
l'habitatge (IBAVI)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut
d'innovació empresarial de les Illes Balears (IDI)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BK)
RGE núm. 5319/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IBESTAT.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut
d'estadística de les Illes Balears (IBESTAT)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BL)
RGE núm. 5320/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de l'IEB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BN)
RGE núm. 5322/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de Multimèdia de
les Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Multimèdia de
les Illes Balears, SAU?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BO)
RGE núm. 5323/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de Ràdio de les
Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
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computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Ràdio de les
Illes Balears, SAU?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BP)
RGE núm. 5324/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 d'SFM.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM )?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Servei de
millora agrària, SA (SEMILLA, SA?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BS)
RGE núm. 5327/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 d'IBSALUT.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Servei de Salut
de les Illes Balears (IBSALUT)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BQ)
RGE núm. 5325/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 del SOIB.

BT)
RGE núm. 5328/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de Televisió de les
Illes Balears, SAU.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Televisió de les
Illes Balears, SAU?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BR)
RGE núm. 5326/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de SEMILLA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BU)
RGE núm. 5329/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 31 de gener de 2016 de la Universitat
de les Illes Balears (UIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de gener de 2016,
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computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Universitat de
les Illes Balears (UIB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BV)
RGE núm. 5330/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BW )
RGE núm. 5331/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular de
Menorca a dia 1 de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BX)
RGE núm. 5332/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BY)
RGE núm. 5333/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de febrer de 2016 al Consell de
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

BZ)
RGE núm. 5334/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de febrer de 2016 als diferents
ajuntaments de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental als diferents ajuntaments
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de febrer
de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CA)
RGE núm. 5335/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
total d'operacions comunicades per la Intervenció General de
la CAIB a l'Administració General de l'Estat el mes de febrer
de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import de les operacions (milers d'euros) (deute
comercial), comunicat per la Intervenció General de la CAIB
a l'Administració General de l'Estat corresponent al mes de
febrer de 2016, amb el desglossament corresponent a Sanitat,
Educació, Serveis Social i Resta?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CB)
RGE núm. 5336/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016.

CE)
RGE núm. 5339/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'ATIB.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CC)
RGE núm. 5337/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 d'ABAQUA.

CF)
RGE núm. 5340/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'AQUIB.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CD)
RGE núm. 5338/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'ATB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CG)
RGE núm. 5341/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

1730

BOPIB núm. 40 - 8 d'abril de 2016

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CH)
RGE núm. 5342/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del COFIU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Consorci per al
foment d'infraestructures universitàries (COFIU)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CI)
RGE núm. 5343/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci per
a la m úsica de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma".
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per a la
música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma"?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CJ)
RGE núm. 5344/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci per
a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per a la
protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CK)
RGE núm. 5345/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Centre
Balears Europa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Centre balears Europa?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CL)
RGE núm. 5346/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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CM)
RGE núm. 5347/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci
d'aigües 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci d'aigües de les
Illes Balears?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CN)
RGE núm. 5348/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Consorci
d'infraestructures 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci
d'infraestructures de les Illes Balears?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CO)
RGE núm. 5349/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del COFIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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CP)
RGE núm. 5350/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del CTM.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, del Consorci de transports
de Mallorca (CTM)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CQ)
RGE núm. 5351/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'EPRTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CR)
RGE núm. 5352/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'EBAP.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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CS)
RGE núm. 5353/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'EHIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CV)
RGE núm. 5356/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del Conservatori
superior de música i dansa 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació per al
Conservatori superior de música i dansa de les Illes Balears?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CT)
RGE núm. 5354/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears.

CW )
RGE núm. 5357/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de FOGAIBA.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal
de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Fons de garantia
agrària i pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CU)
RGE núm. 5355/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 d'ESADIB.

CX)
RGE núm. 5358/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
BIT.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació per a
l'Escola superior d'art dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Fundació balear
d'innovació i tecnologia (Fundació BIT)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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CY)
RGE núm. 5359/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
Banc de sang i teixits de les Illes Balears.

DB)
RGE núm. 5362/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
per a l'esport balear.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació Banc de
sang i teixits de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació per a
l'esport balear?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

CZ)
RGE núm. 5360/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

DC)
RGE núm. 5363/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
Robert Graves.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació Robert
Graves?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DA)
RGE núm. 5361/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Fundació
Institut socioeducatiu S'Estel.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de la Fundació Institut
socioeducatiu S'Estel?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DD)
RGE núm. 5364/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de GEIBSAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Gestió
d'emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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DE)
RGE núm. 5365/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBISEC.

DH)
RGE núm. 5368/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBjove.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear
d'infraestructures i serveis educatius i culturals (IBISEC)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
la joventut (IBjove)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DF)
RGE núm. 5366/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBANAT.

DI)

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
la natura (IBANAT)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
l'habitatge (IBAVI)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 5369/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBAVI.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DG)
RGE núm. 5367/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBdona.

DJ)
RGE núm. 5370/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IBESTAT.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut balear de
la dona (IBdona)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut
d'estadística de les Illes Balears (IBESTAT)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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RGE núm. 5371/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IEB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut d'estudis
baleàrics (IEB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DL)
RGE núm. 5372/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de l'IDI.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Institut
d'innovació empresarial de les Illes Balears (IDI)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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DN)
RGE núm. 5374/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de Ràdio de les
Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Ràdio de les
Illes Balears, SAU?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DO)
RGE núm. 5375/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 d'SFM.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM )?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DM )
RGE núm. 5373/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de Multimèdia de
les Illes Balears, SAU.

DP)
RGE núm. 5376/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 del SOIB.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Multimèdia de
les Illes Balears, SAU?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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DQ)
RGE núm. 5377/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de SEMILLA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Servei de
millora agrària, SA (SEMILLA, SA?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DR)
RGE núm. 5378/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 d'IBSALUT.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Servei de Salut
de les Illes Balears (IBSALUT)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DS)
RGE núm. 5379/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de Televisió de
les Illes Balears, SAU.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Televisió de les
Illes Balears, SAU?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DT)
RGE núm. 5380/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 29 de febrer de 2016 de la Universitat
de les Illes Balears (UIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 29 de febrer de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014, de l'entitat Universitat de
les Illes Balears (UIB)?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DU)
RGE núm. 5381/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de març de 2016 al Consell de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 de març de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DV)
RGE núm. 5382/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de març de 2016 al Consell 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular de
Menorca a dia 1 de març de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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DW )
RGE núm. 5383/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de març de 2016 al Consell d'Eivissa.

DZ)
RGE núm. 5386/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments el mes de gener de 2016.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de març de 2016?

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a hospitals
públics i el nombre total d'avortaments practicats a clíniques
privades de la nostra comunitat autònoma el mes de gener de
2016?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DX)
RGE núm. 5384/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de març de 2016 al Consell de
Formentera.

EA)
RGE núm. 5387/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments a clíniques privades sufragats amb doblers
públics el mes de gener de 2016.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de març de 2016?

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a les
clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats
amb doblers públics el mes de gener de 2016?

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DY)
RGE núm. 5385/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
pendent de pagament a 1 de març de 2016 als diferents
ajuntaments de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental als diferents ajuntaments
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EB)
RGE núm. 5388/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments quirúrgics i químics el mes de gener de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'avortaments quirúrgics i el
nombre total d'avortaments químics practicats el mes de gener
de 2016 a la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EC)
RGE núm. 5389/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pastilles del dia després venudes el mes de gener de 2016.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a les
clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats
amb doblers públics el mes de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quin és el nombre total de pastilles del dia després venudes
a les farmàcies de les Illes Balears el mes de gener de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

ED)
RGE núm. 5390/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges
objectors de consciència a 31 de gener de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EG)
RGE núm. 5393/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments quirúrgics i químics el mes de febrer de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total d'avortaments quirúrgics i el
nombre total d'avortaments químics practicats el mes de febrer
de 2016 a la nostra comunitat autònoma?

Quin és el nombre total de metges objectors de consciència
que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma a dia 31 del mes de gener de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EE)
RGE núm. 5391/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments practicats el mes de febrer de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EH)
RGE núm. 5394/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pastilles del dia després venudes el mes de febrer de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de pastilles del dia després venudes
a les farmàcies de les Illes Balears el mes de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a hospitals
públics i el nombre total d'avortaments practicats a clíniques
privades de la nostra comunitat autònoma el mes de febrer de
2016?
EI)
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EF)
RGE núm. 5392/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avortaments a clíniques privades sufragats amb doblers
públics el mes de febrer de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 5395/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges
objectors a la CAIB a 29 de febrer de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre total de metges objectors de consciència
que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma a dia 29 de febrer de 2016?
Palma, a 31 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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C)
3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 5594/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a inversió en I+D+I.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2016, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

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 G overn de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pot confirmar el Govern si la inversió pública en I+D+I
s'està reduint en relació amb anys anteriors?
Palma, a 5 d'abril de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A)
RGE núm. 5400/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a dimissió de la consellera
Esperança Camps.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, com pensa canviar les coses
perquè un cas com el de la dimissió de la consellera Esperança
Camps no torni repetir-se?
Palma, a 4 d'abril de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

D)
RGE núm. 5595/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
autonòmic d'òrgans de transparència.
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.
Finalment, quin serà l'òrgan autonòmic que assumirà
funcions anàlogues a les que preveu l'article 33 de la Llei
estatal de transparència pel que fa al Consell de Transparència
i Bon Govern?
Palma, a 5 d'abril de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

B)
RGE núm. 5405/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció del
Govern de les Illes Balears.
E)
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.
Sra. Presidenta, qui dirigeix realment el seu govern?
Palma, a 4 d'abril de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RGE núm. 5596/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges de lloguer
a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pren el Govern davant la gran dificultat que
hi ha a Eivissa per trobar un habitatge de lloguer?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
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F)
RGE núm. 5597/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a parc natural Es Trenc.
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 sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Quantes reunions amb els afectats han tengut els
representants del Govern abans d'iniciar l'expedient de
declaració de Parc Natural Es Trenc?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

G)
RGE núm. 5598/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paquet
de retallades a l'escola concertada.
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.
Quin objectiu pretén assolir el G overn amb el paquet de
retallades anunciat que vol aplicar només a l'escola concertada?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

H)
RGE núm. 5599/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de llei d'habitatge.
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.

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quin moment va tenir coneixement del Govern de les
Illes Balears que s'havia d'aplicar el 10% de 'IVA a l'impost
sobre estades turístiques?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

J)
RGE núm. 5601/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
compromís de transparència del Govern.
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.
Considera el conseller de Presidència i portaveu del Govern
que compleix amb el compromís de transparència del Govern?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

K)
RGE núm. 5602/16, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
malalts a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears davant la negativa al trasllat d'un malalt des del centre
de salut de Sant Antoni fins a Can Misses?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

En quin estat es troba l'avantprojecte de llei d'habitatge?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

L)
RGE núm. 5603/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
del nombre de persones beneficiàries amb prestació de
dependència.

I)
RGE núm. 5600/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de l'IVA
a l'impost sobre estades turístiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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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Com valora el Govern l'evolució del nombre de persones
beneficiàries amb prestació de dependència durant aquesta
legislatura?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.

M)
RGE núm. 5604/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis en les
polítiques del Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines noves polítiques es duran a terme amb els canvis
efectuats en el Govern?
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Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

P)
RGE núm. 5607/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions
laborals dels treballadors i treballadores de la neteja de les
concessionàries dels hospitals i del servei d'atenció primària
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.
Quins mecanismes de control s'han establert per garantir
unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores
de les concessionàries dels serveis de neteja, tant dels hospitals
com del servei d'atenció primària del Servei de Salut de les
Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.

N)
RGE núm. 5605/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a habitatges a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Està d'acord el Govern de les Illes balears amb les
declaracions del president de l'Associació PROINBA, qui ha
alertat que existeix una gran manca d'habitatge a Balears i ha
assegurat que l'administració ha de cercar solucions perquè els
habitatges siguin suficients per cobrir la demanda?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

O)
RGE núm. 5606/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a antiga
seu de l'Ibsalut a Cecili Metel.
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.
Què pensa fer la Conselleria de Salut amb l'antiga seu del
carrer Cecili Metel de Palma?

Q)
RGE núm. 5608/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dèficit
públic.
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 sol Alicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures emprèn el Govern per tal de reduir el
dèficit pressupostari que pateix la comunitat autònoma?
Palma, a 6 d'abril de 2016.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)

D)

RGE núm. 5209/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat del menjar de
l'Hospital Can Misses, davant la Comissió de Salut.

RGE núm. 5212/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a subcontractació del
servei de cuina de l'Hospital Can Misses, davant la Comissió
de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Quines actuacions pensa prendre després que dins un plat
de sopa d'un pacient ingressat a Can Misses hi aparegués un
xiclet mastegat?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Pot explicar per què s'ha subvencionat darrerament, i en tres
ocasions, el servei de cuina de l'Hospital Can Misses?

Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

B)

E)

RGE núm. 5210/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat del menjar de
l'Hospital Can Misses, 2, davant la Comissió de Salut.

RGE núm. 5213/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal
en el servei de cuina de Can Misses, davant la Comissió de
Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Quines actuacions pensa prendre davant les darreres
crítiques de falta de qualitat del servei de cuina de l'Hospital
Can Misses?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Té constància de la retallada de personal en el servei de
cuina de Can Misses produït darrerament?

Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

C)

F)

RGE núm. 5211/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua calenta a la
cuina de l'Hospital Can Misses, davant la Comissió de Salut.

RGE núm. 5214/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació externa
del servei de cuina de Can Misses, davant la Comissió de
Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Pot explicar per què la cuina de l'Hospital Can Misses va
estar dos mesos sense aigua calenta?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Per què es va recórrer a una contractació externa per al
servei de cuina de l'Hospital Can Misses?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
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G)

J)

RGE núm. 5215/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació del servei
de cuina de Can Misses, davant la Comissió de Salut.

RGE núm. 5218/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a control de qualitat de
les empreses subcontractades pel servei de cuina de Can
Misses, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Per quins criteris el servei de cuina de l'Hospital Can
Misses es va adjudicar a l'empresa SERUNION SALUD?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Tenen les empreses subcontractades pel servei de cuina de
l'Hospital Can Misses algun control de qualitat validat
internacionalment?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

H)
RGE núm. 5216/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a supervisió de l'empresa
adjudicatària del servei de cuina de Can Misses, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Quina supervisió fa la conselleria a l'empresa adjudicatària
del servei de cuina de l'Hospital Can Misses?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 5280/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures contra el ciberassetjament, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

I)
RGE núm. 5217/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a control de qualitat de
l'empresa adjudicatària del servei de cuina de Can Misses,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Té l'empresa adjudicatària del servei de cuina de l'Hospital
Can Misses algun control de qualitat validat internacionalment?
Palma, a 29 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Si ens considerem, que ho som, una societat civilitzada no
hem de consentir que la violència s'instalAli com a norma de
conducta a les xarxes socials.
Per aquesta raó es considera necessari realitzar una labor
pedagògica de difusió, sensibilització i conscienciació social,
perquè aquest tipus de successos no es normalitzin o quedin en
la més absoluta impunitat. Divulgar perquè els usuaris sàpiguen
que hi ha comentaris que poden ser constitutius de delicte i que
existeixen unes lleis que cal complir.
Tant les Noves Tecnologies (NNTT) en general, com les
xarxes socials en particular, propicien un sense fi de
possibilitats, encara que també comporten una gran
responsabilitat que no podem ni hem d'obviar. Per això, es fa
necessari que existeixi una regulació normativa per establir uns
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protocols d'actuació que protegeixin als usuaris/as, assegurin
una convivència pacífica dins d'un marc legal adequat i
atorguin major seguretat i eficàcia als procediments que als
diversos canals i mitjans de comunicació es duguin a terme.
La reacció social que ja existeix sobre aquest tema, es
presenta eficaç però potser insuficient (donada la vertiginosa
evolució de les NNTT), per la qual cosa hauríem d'instar tota
la ciutadania en el seu conjunt a involucrar-se en aquest procés
de canvi.

la tecnologia en línia i els telèfons mòbils, especialment entre
els infants i els joves.
La iniciativa incloïa la creació d’un comitè tècnic o grup de
treball, que ja es va posar en marxa, en el qual participaven les
administracions implicades i estaven convidades a participar la
resta d’entitats i serveis de la nostra comunitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Per anomenar algunes d'aquestes entitats que han sorgit
arran d'aquest fenomen: L'Oficina de Seguretat de l'Internauta,
l'ONG Protegeix-los, la iniciativa Pantallas Amigas, la
Fundació Alia2, l'ONG Pares 2.0, l'Agència de Qualitat
d'Internet (IQUA), la iniciativa “Actua Contra el Ciberacoso”,
INTECO, l'Associació d'Internautes, l'Associació d'Usuaris
d'Internet, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i
l'Associació Espanyola de Mares i Pares Internautes (AEMPI).

Proposició no de llei

La reacció legislativa, a través de la Llei Orgànica 1/2015,
ha introduït en el Codi Penal un nou delicte d'assetjament, i
això dins del capítol dedicat als delictes contra la llibertat, que
està destinat a oferir respostes a conductes d'indubtable gravetat
que, en moltes ocasions, no podien ser qualificades en la
pràctica pels tribunals com a delictes d'amenaces o coaccions.

2. Que es continuï i es potenciï el projecte posat en marxa la
passada legislatura per promoure un ús més segur i més
responsable de la tecnologia en línia i els telèfons mòbils.

En particular es tracta de regular tots aquells supòsits en els
quals, sense arribar a produir-se necessàriament l'anunci
explícit de causar un mal, o sense que s'hagi executat l'acte de
violència que exigeix la coacció, es produeixen conductes que
són reiterades en el temps i per mitjà de les quals, es
menyscaba greument la llibertat i el sentiment de seguretat de
la víctima, a la qual se sotmet per això a persecucions,
vigilàncies constants, trucades reiterades o altres actes de
fustigació. Hi ha pares i mares impotents i nens/as
indefensos/as quan existeixen mitjans per evitar-ho. Per això,
cal posar-los a l'abast de la ciutadania.
Aquest tipus de violència telemàtica, fins al moment, s'ha
produït, reproduït i transmès de forma viral –i fins al moment
amb gairebé total impunitat–, perquè tant la falta d'educació,
d'un marc normatiu i judicial actualitzat, sumada a un total
anonimat, emparaven a aquests ciberdelinqüents que abusaven
de la seva presumpta “llibertat per amenaçar sense límits” a una
ciutadania vulnerable i poc informada i formada per protegir-se
o prevenir aquestes situacions.
La recent incorporació i coordinació de noves plataformes
gestionades pels Cossos de Seguretat de l'Estat (Policia
Nacional i Guàrdia Civil), per combatre eficaçment aquests
casos de delinqüència a les xarxes socials, per casos de
vexacions, insults greus, amenaces i coerció, ens fan
replantejar-nos una nova necessitat: formar-nos per conviure en
una xarxes segures per a tots/es.
En aquest sentit, a l’any 2014 L'Oficina de Defensa dels
Drets del Menor (ODDM) i l'Institut Balear de la Joventut
(IB-Jove), juntament amb l'Institut per a la Convivència i l'Èxit
Escolar (Convivèxit) i l'Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears (ISPIB), la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia,
iniciaren un projecte amb l’objecte d’engegar iniciatives
conjuntes per promoure un ús més segur i més responsable de

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Conselleria d'Educació i Universitats a:
1. Que en coordinació amb la Universitat de les Illes Balears
(UIB) promogui la investigació de noves estratègies d'anàlisis,
detecció i prevenció de la violència a les xarxes socials.

3. Que es realitzi un procés de divulgació pedagògica en
centres escolars (públics i privats) on professors/es, AMPAS i
altres agents educatius rebin una formació específica per
combatre la violència telemàtica dins i fora de l'aula.
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)
RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estacionament als aeroports per a malalts
desplaçats, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Som conscients dels inconvenients de la insularitat, que
pateixen, entre altres, i de manera especialment molesta, els
pacients que es veuen obligats a traslladar-se a M allorca, des de
les altres illes, per rebre tractaments que no poden obtenir a
Eivissa , Menorca o Formentera.
Afegit a la molèstia que suposa aquest desplaçament, quan
sovint el pacient no es troba bé, s'ha d'afegir-hi la despesa extra
que suposa per a les famílies afectades.
Encara que tenen dret a les dietes, tots sabem que aquestes
tot just cobreixen les despeses que genera l'estada a Mallorca.
A tot això hi hem d 'afegir que els pacients eivissencs,
formenterers i menorquins, s'han de desplaçar sovint en taxi o
en el vehicle particular, fins a l'aeroport, ja que el transport
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públic, sobretot des de les zones rurals o els pobles, no dóna un
servei prou bo.
Des del Grup Parlamentari Popular, pensam que una bona
manera d 'ajudar a fer més lleugera aquesta càrrega econòmica,
seria que als aparcaments dels aeroports, els pacients tinguessin
accés a una àrea reservada per poder estacionar sense cap cost
per a ells.
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(companyies teatrals, de dansa, etc.), sense que això suposi que
la Conselleria hagi d’assumir cap despesa de contractació o
d’altres.
És a dir, que la Conselleria únicament posa en contacte els
artistes amb la Fundació Baleària; és, simplement, una funció
d’intermediació. Els artistes poden elegir lliurement l’opció que
més els convingui.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Palma, 24 de febrer de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci les gestions oportunes amb AENA, per
aconseguir la gratuïtat de l'aparcament als aeroports per als
pacients i els seus familiars que es veuen obligats a
desplaçar-se d 'illa per rebre tractaments mèdics.
Palma, a 22 de març de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1561/16, de la diputada Sra.
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decret d’instalAlacions juvenils.
La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura està
elaborant un esborrany del decret de desplegament de la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, que
actualitzarà diverses matèries relacionades amb la joventut i el
lleure, entre elles la referent a les instalAlacions juvenils.
Aquesta nova regulació, que substituirà l’ara vigent i preveurà
un termini suficient perquè totes les infraestructures d’aquest
tipus s’hi puguin adaptar.
Palma, 24 de febrer de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RG E núm. 1559/16, de la diputada Sra.
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de colAlaboració amb Baleària (I).
No. La conselleria competent en matèria de cultura del
Govern de les Illes Balears i la Fundació Baleària tenen signat
un conveni de colAlaboració per al suport a les accions
d’intercanvi cultural entre les Illes Balears i la península, en el
qual no es preveu la possibilitat de subvencionar en un 50% el
cost dels bitllets dels artistes que van a fer actuacions entre
illes.
Palma, 24 de febrer de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1562/16, de la diputada Sra.
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria de la Conferència Sectorial en matèria
de joventut.
La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura té
previst convocar la Conferència Sectorial en matèria de
joventut com a molt tard el mes de maig, per tractar aquests i
altres temes d’interès comú entre les administracions
implicades.
Palma, 7 de març de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1560/16, de la diputada Sra.
Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de colAlaboració amb Baleària (II).
Cal indicar que del text del conveni de colAlaboració amb la
Fundació B aleària en cap cas es desprèn la possibilitat
d’atorgar una subvenció.
Aquest supòsit no està previst, sinó que, com manifesta la
clàusula 4a, la Conselleria competent en matèria de cultura del
Govern de les Illes Balears exercirà les funcions de mediació
en el cas que les activitats seleccionades susceptibles de ser
incloses en aquest conveni suposin la intervenció de tercers

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1564/16, de la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions o ajudes a la Federació
Balear de Futbol del 2011.
Mitjançant Resolució del conseller d’Esports i Joventut de
9 d’octubre de 2008 va atorgar una subvenció a favor de
l’esmentada Federació de Futbol de les Illes Balears per al
suport a l’acció de la federació pels anys 2008, 2009, 2010 i
2011.
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L’import corresponen a l’any 2011 va ser de 20.730,71 i.
Aquest import va ser efectivament pagat dia 19/12/2013.
Palma, 4 de març de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Durant l’any 2015 es varen atorgar les subvencions a la
Federació de Futbol de les Illes Balears:
- Pels desplaçaments a la península de la selecció de les Illes
Balears de futbol, per import de 600,00 i.
- Programa de seguiment esportiu de futbol sala per import
de 7.000,00 i.
- Programa de seguiment esportiu de futbol 11 per import de
23.500,00 i.

Ordre de Publicació
Palma, 4 de març de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

F)
A la Pregunta RGE núm. 1565/16, de la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions o ajudes a la Federació
Balear de Futbol del 2012.

Ordre de Publicació
No es va atorgar cap subvenció a favor de la Federació de
Futbol de les Illes Balears durant l’any 2012.
Palma, 4 de març de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Ordre de Publicació

J)
A la Pregunta RGE núm. 1570/16, del diputat Sr. Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dèficit Ibsalut el 2015.
Amb data 11 de juny de 2015 el Director General del Servei
de Salut, Sr. Miquel Tomás Gelabert va dirigir carta al Director
General de Pressuposts i Finançament, on es posava de
manifest (es transcriu el text literalment):

G)
A la Pregunta RGE núm. 1566/16, de la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions o ajudes a la Federació
Balear de Futbol del 2013.
Es varen atorgar dues (2) subvencions a la Federació de
Futbol de les Illes Balears durant el 2013, pels desplaçaments
a la península de les seleccions de les Illes Balears de futbol per
import de 1.336,61 i i 1.063,63 i.
Palma, 4 de març de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

“Amb una previsió de despesa de 1.380,3M i (dades
forecast abr’15) per l’activitat generada al 2015, i factures per
import de 132,6M i d’anys anteriors (Dades Compte General
31 des’14), un crèdit definitiu actual 1.295M i pendent de
l’ampliació dels 23,5M i i dels 4,5 i esmentats, és clar, de no
haver-hi cap ampliació pressupostària més a llarg del 2015, el
saldo acumulat a 31 de dic’15 de les comptes 409/4049 serà
d’aproximadament 190,5M i (+57,9M i respecte a des’14)”.
Un cop fet el tancament provisional del pressupost 2015, el
deute acumulat en els comptes 409/4049 és de 105,7M i; és a
dir, s’ha produït una reducció en el volum de deute de 26,9M i
inicials.
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1567/16, de la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions o ajudes a la Federació
Balear de futbol.
Es varen atorgar sis (6) subvencions a la Federació de
Futbol de les Illes Balears durant l’any 2014, pels
desplaçaments a la península de les seleccions de les Illes
Balears de futbol per import de 2.198,52 i, 1.347,57 i,
1.414,65 i, 1.493,13 i, 1.264,32 i i 1.475,04 i.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1571/16, del diputat Sr. Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grup
assessor per a la coordinació sociosanitària.
Actualment s’està treballant per constituir formalment el
grup assessor. Un cop enllestits tots els tràmits serà una realitat
ben aviat.

Palma, 4 de març de 2016
La consellera de Participació, Transparència i Cultura
Esperança Camps i Barber.

Palma, 7 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

I)
A la Pregunta RGE núm. 1568/16, de la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions o ajudes a la Federació
Balear de Futbol del 2015.

L)
A la Pregunta RGE núm. 1572/16, del diputat Sr. Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
redistribució d’espais de l’antic Hospital Can Misses.
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No. Per a la definició dels usos dels espais destinats a les
associacions es tendrà en compte la veu de les associacions
interessades i per aquest motiu, la Conselleria de Salut treballa
per constituir formalment el grup assessor.
Palma, 7 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 1852/16 a la 1857/16, de la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a consultes al Centre de Salut
Es Banyer, 1 i 2; consultes al centre de salut Dalt Sant Joan,
1 i 2; i a consultes al centre de Salut Canal Salat, 1 i 2.
Podeu trobar la resposta al següent enllaç.
Palma, 11 de març de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1858/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos de formació a l’Hospital Mateu
Orfila.
Gener és un mes tradicionalment poc operatiu per fer
formació degut a les vacances de Nadal. Per tant, des de dia 1
de gener de 2016 fins avui no s’ha dut a terme cap curs
específic per personal d’urgències a l’Hospital Mateu Orfila.
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1859/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos de prevenció a escoles de Menorca.
Aquesta informació es recull retrospectivament. A la plana
web http://salutjove.cime.es es troben les memòries amb les
activitats d’educació per a la salut realitzades a les escoles de
Menorca els darrers anys.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1870/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes i programes de la Conselleria de
Salut.
La primera cosa que hem fet és posar la persona en el centre
de les nostres polítiques, i dissenyar-les des del punt de vista de
la igualtat d’oportunitats i millora d’accés als serveis públics.
Després, garantim el dret universal a la salut que no hauria
d’haver perdut mai el nostre sistema sanitari.
També hem eliminat copagaments com el de la targeta
sanitària i que actualment cap persona no pagui per renovar
aquest document o tenir-hi accés.
Assegurar i millorar l’accessibilitat als recursos sanitaris,
amb la reobertura dels centres de salut així com donar un
impuls decidit a l’Atenció Primària, amb més pressupost i més
professionals.
Dissenyar i executar un pla de xoc per reduir les llistes
d’espera i retornar-les almanco als nivells de juny de 2011.
L’aposta d’aquest Govern per la sanitat pública és evident
retornar drets als ciutadans i millorar dia a dia la qualitat
assistencial.
Palma, 11 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1871/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a processos d’avaluació de l’Hospital Mateu
Orfila.
Anualment s’avaluen les dades de dotació, personal,
activitat i costos exigits pel Sistema d’Informació
Especialitzada i que són remesos al Ministeri de Sanitat.
S’han iniciat també avaluacions preliminars dels indicadors
relacionats amb el Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació
del Decret 46/2012, d’1 de juny, pel qual es regula el marc de
qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la
Comissió Autonòmica d’Acreditació dels Centres Sanitaris de
les Illes Balears i s’aprova el Programa d’Acreditació
d’Hospitals Generals, en la fase preparatòria del procés
d’Acreditació.

Per una altra banda, alguns ajuntaments com el de
Ciutadella i els professionals d’alguns centres de salut, també
fan activitats, que no estan recollides a la memòria del Consell.
Per aquests motius, no és possible proporcionar la informació
solAlicitada.
Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 2036/16 a 2039/16, del diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a reclamacions a les oficines de la Direcció General
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de Consum el 2015 i reclamacions a les oficines de la Direcció
General de Consum a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera el 2015.

L’any 2015 es varen realitzar 155 audiències per
videoconferència des de la sala d’audiències de la Junta
Arbitral de Consum de les Illes Balears.

Reclamacions a les oficines de la Direcció General de Consum
2015

La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears ha realitzat
84 audiències per videoconferència amb l’Oficina de Consum
d’Eivissa, 71 audiències per videoconferència a Menorca l’any
2015.

Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera

4.870
497
885

Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Total reclamacions i denúncies 6.299
Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 2044/16 a 2046/16, del diputat
Sr. M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a consultes d’informació presencial, telefònica i
telemàtica a les oficines de la Direcció General de Consum
durant el 2015.
Presencials
Telefòniques
Telemàtiques

7.547
6.933
404

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 2058/16 a 2060/16, del diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a laudes arbitrals el 2015 favorables al consumidor;
laudes arbitrals el 2015 favorables al sector comercial; i
laudes arbitrals el 2015 amb conformitat entre consumidor i
comerç.
No és possible saber el nombre total de laudes favorables o
desfavorables en els diferents sectors. Això és degut que totes
les Juntes Arbitrals de Consum no realitzen aquest tipus
d’estadística.
Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
W)
Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 2047/16 a 2050/16, del diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a peticions d’audiències davant la Junta Arbitral de
Consum, davant la Junta Arbitral de Consum a Menorca, a
Eivissa i Formentera i a Mallorca.
Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera
Total illes

559
71
85
713

A les Preguntes RGE núm. 2156/16 a 2179/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars
de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera d’1 de
setembre de 2015 a 1 de desembre de 2015; pagaments
pendents als consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera d’1 de gener i 1 de febrer de 2016.
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

X)
A les Preguntes RGE núm. 2180/16 a 2246/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de
les Illes Balears a 1 d’octubre de 2015.

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 2055/16 a 2057/16, del diputat
Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a audiències per videoconferència a través de
l’Oficina de la Direcció General de Consum i audiències per
videoconferència a través de l’Oficina de la Direcció General
de Consum a Menorca, Eivissa i Formentera.

Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 2247/16 a 2313/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de
les Illes Balears a 1 de novembre de 2015.
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
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Octubre 2015
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

211.258,88
6.963,25
1.353,21
25.570,37

Novembre 2015
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

229.631,17
7.048,11
1.288,43
29.994,95

Desembre 2015
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

230.981,20
10.957,27
948,30
45.405,36

Gener 2016
Sanitat
Educació
Serveis Socials
Resta

126.163,86
10.770,57
654,07
185.657,36

Z)
A les Preguntes RGE núm. 2314/16 a 2380/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de
les Illes Balears a 1 de desembre de 2015.
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 2381/16 a 2447/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de
les Illes Balears a 1 de febrer de 2016.
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 2522/16 a 2588/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments de
les Illes Balears a 1 de gener de 2016.
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, la podeu
consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 2589/16 a 2607/16, del diputat
Sr. Andreu Alcover i Ordines, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import operacions comunicat a
l’Administració General de l’Estat en Sanitat (I a IV); a import
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en
Educació (I a IV); a import operacions comunicat a
l’Administració General de l’Estat en Serveis Socials (I a IV);
i a import operacions comunicat a l’Administració General de
l’Estat (I a IV).
Podeu trobar el període mitjà de pagament a la pàgina web
de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,
seguint aquesta ruta:
Conselleria d’Hisenda i AAPP > Finances del Sector Públic
(requadre del lateral de la dreta a la web) > Pressuposts i
Finançament > Estabilitat Pressupostària > Període mitjà de
pagament a proveïdors.

Palma, 11 de març de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 2684/16 a 2686/16, del diputat
Sr. Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a tractament radioteràpia a Eivissa (I, II i III).
Des de l’inici de l’activitat de tractaments de radioteràpia a
l’Hospital Can Misses d’Eivissa s’han iniciat 28 tractaments i
no s’ha enviat a cap pacient a l’Hospital Son Espases.
Treballadors Servei Radioteràpia
1 metge oncoradioterapeuta
1 radiofísic
1 DUE
3 tècnics
1 administratiu
El servei justa acaba de començar i ja estan programats
nous tractaments per pacients d’Eivissa i Formentera.
Palma, 16 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 3231/16, de la diputada Sra.
Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conclusions investigació de la mort d’un menor al
centre Es Pinaret.
A dia de la redacció d’aquesta resposta escrita, divendres 11
de març de 2016, la Conselleria de Serveis Socials i
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Cooperació, no té constància d’haver rebut cap document
policial o judicial, en referència a l’objecte de la pregunta. En
tot cas, en el moment que es rebi document o informe de
conclusions, es prendran les mesures que calguin.

fora de les ajudes per a menjador escolar, incloses a l'ordre del
dia de la sessió plenària de dia 5 d'abril de 2016 per les
pregunta RGE núm. 5400/16 i 5405/16, relatives a dimissió de
la consellera Esperança Camps i a direcció del Govern de les
Illes Balears, respectivament.

Palma, 15 de març de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
3.17. INFORM ACIÓ
D)
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1998/16,
relativa a pacte educatiu.

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4997/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5411/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article
98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat fins dia 16 de
maig de 2016.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)

E)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
5449/15, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1594/16.

La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5225/16,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta
la retirada de la solAlicitud de compareixença esmentada, del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat per tal d'informar
sobre els criteris de selecció del Consell d'Administració de
SITIBSA, en sessió extraordinària de 4 d'agost de 2015, pel
nomenament del Sr. Francisco Fernández Terrés com a gerent
de SITIBSA.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2016, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del Reglament de la cambra i a la resolució de
Presidència reguladora de l’aplicació del procediment
d’urgència a les iniciatives no legislatives, admet a tràmit
l'escrit RGE núm. 5551/16, presentat pels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per M allorca, MÉS per M enorca i M ixt, i
accepta que la proposició no de llei esmentada, relativa a
prescripció infermera i RD 954/2015, es tramiti per aquest
procediment.

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5259/16 i 5257/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, i per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a mesures de transparència i a mil famílies

Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvis a diverses comissions.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5399/16,
presentat pel Grup Parlamentari M ÉS per M enorca, i resta
assabentada dels canvis que s'hi comuniquen i que són els
següents:
Comissió d'Economia i Comissió de Turisme
El diputat Josep Castells i Baró substitueix la diputada
Patrícia Font i Marbán.
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
El diputat Josep Castella i Baró substitueix el diputat Nel
Martí i Llufriu.
Palma, a 6 d'abril de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 39, d'1 d'abril de
2016.
- Pàg. 1634 i 1639. Respostes a preguntes formulades en
comissió.
La informació de l'apartat s'ha de donar per no reproduïda.
- Pàg. 1641. Informació, apartat E)
On diu: ... presentada per la diputada Sílvia Cano i Juan, ...
Hi ha de dir: ... presentada per la diputada Pilar Costa i
Serra, ...
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